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ACTA NÚM. 08/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE MAIG 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 sis de maig de dos mil vint-i-u, essent 

les 19:07 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   

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 de maig 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 6 de maig 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/1278/2021, de 30 d´abril, 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 el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
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.  
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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. 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1.- Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 8 d´abril de 2021.-  
 
 
2.-   DESPATX  OFICIAL.- 
 
 
 

DICTAMENS 
  
    CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 Presidència  

 
3.-   Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 3442/2021 de 19 d’abril, de designar 

representant de l’ajuntament de Mataró al Plenari i a la comissió executiva del 
Consell Comarcal  per l’Acord de Concertació pel desenvolupament Econòmic, 
Social i l'Ocupació del Maresme.- 

 
 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 Servei de Gestió Econòmica 
 

4.- Seguiment del 1r trimestre 2021 del Pla d’Ajust.- 
 
5.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de 

lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2020.- 
 
6.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de 

lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2021.- 
 
7.-  Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021.- 
 
 
 Servei d’Ingressos 
    

8.- Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció de Cultura per al 
curs 2021-2022.- 
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9.- Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció d'Ensenyament per 
al curs 2021-2022.- 

 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
10.- Adjudicació dels serveis de recollida selectiva de residus municipals, de la neteja 

viària i de platges.- 
 
 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 Direcció d’Urbanisme i Planificació 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

11.- Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat provisionalment de la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’homogeneïtzació de la 
zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià-Santa Caterina, 
relativa al número assignat de la clau urbanística per duplicitat.- 

 
12.- Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat definitivament del Pla 

especial del patrimoni arquitectònic de Mataró Camí Ral de la Mercè, relativa als 
números de carrer d’algunes de les finques afectades.- 

 
 
 Direcció de Promoció Econòmica 
 Servei d’Ocupació i Empresa 
 

13.- Aprovació de les bases reguladores per al foment de l’ocupació, amb l’atorgament 
d’ajuts a empreses que contractin persones en atur, dins el Pla de reactivació de 
l’ocupació de la Diputació de Barcelona.- 

 
14.- Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a autònoms i 

empreses afectats econòmicament per la pandèmia derivada de la COVID-19.- 
 
 
 
 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 Direcció de Cultura     

 
15.- Modificació membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor per part del grup 

municipal Junts per Mataró.-  
 
 
 Servei de Consum 

 
16.- Aprovació del Conveni entre el Ministeri de Consum, l’Agència Catalana de Consum 

i l’Ajuntament de Mataró, per la constitució de la Junta Arbitral de Consum de 
l’Ajuntament de Mataró.- 
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    CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
 Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència 
 Benestar Animal 

 
17.- Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança municipal de tinença, protecció i 

control dels animals.- 
 
 
 
    CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 
    Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics 
 
18.- Donar compte al Ple de l’adhesió  de l’ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària 

de la Regió Metropolitana de Barcelona.- 
 
 
 
    IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
    PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

  
19.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per reactivar el sector cultural de Mataró a través del “Bonus 
Cultura¨.- 

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

sol·licitant al  govern municipal que iniciï els tràmits i les gestions necessàries per a 
la dissolució i liquidació de l’empresa municipal PUMSA.- 

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

Ciudadanía per a la redefinició de la Taula de Reconstrucció.- 
 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 

 
22.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre les situacions de perill que es generen a cruïlles situades a carrers de 
vianants o amb prioritat invertida i/o amb pendents.-  

   
23.-   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a 

la implementació de noves tecnologies a la Policia Local.- 
 
24.-   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a la celebració del dia de la Hispanitat i el dia d’Europa.- 
  
25.-    Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’espai de Can Fugarolas.-  
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26.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 
per millorar la distribució d’entrades de les activitats culturals.-  

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

MES per millorar la qualitat de l’atenció ciutadana amb els serveis municipals.- 
 
28.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES perquè el govern expliqui quin és el projecte de futur d’oci i restauració de la 
platja de Mataró.-  

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

MES sobre el dimensionament de P3 a Mataró, la millora de les ràtios i el 
compromís contra la segregació escolar.-  

 
30.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació a la 

reiteració d’errors en els tràmits de cobrament d’impostos i taxes municipals.- 
 
31.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació als 

incidents que es produeixen a la zona del parc forestal.- 
 
 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol 

per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de les 

persones assassinades. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a 

tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 8 D´ABRIL DE 2021.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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2  -  DESPATX OFICIAL 

 

 Donar compte de la defunció de l’exregidor Eugeni Romeu Llanas, que va morir el 

passat 26 d’abril als 83 anys. Un enamorat de l’esport i de la ciència, que va dedicar 

uns anys de la seva vida a la seva ciutat com a regidor de l’Ajuntament de Mataró pel 

grup de Convergència i Unió. 

Era una persona molt estimada per tothom, compromesa i sempre disposada a 

col·laborar amb la seva entitat, tal com va quedar palès en el 75è aniversari del 

Centre de Natació Mataró. 

De jove va destacar com un gran nedador i una de les persones que més victòries ha 

aconseguit a la Copa Nadal. 

Pel que fa a la ciència i a la docència, va ser professor de Física i Química de molts 

joves de la nostra ciutat, que el recorden amb molta estima, i va ocupar diferents 

càrrecs a l’Escola Pia Santa Anna, on va tenir un paper rellevant.  

També va ser fundador i director de l’Escola Universitària del Maresme i més tard 

entraria a formar part del Tecnocampus. 

Moltes persones el recorden amb tendresa, sempre va saber estar al seu lloc, mai no 

va dir una paraula més alta que una altra, eternament amb americana i corbata i el 

seu típic maletí.  

Va aconseguir que molts alumnes estimessin la Física i la Química, malgrat que no 

és gens fàcil. 

Va ser regidor d’aquest consistori entre els anys 91 al 95 formant part del grup de 

CiU, com a número 2 de la candidatura que va encapçalar llavors el Sr. Ramon 

Camp. 
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DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Presidència  

 

3 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3442/2021 

DE 19 D’ABRIL, DE DESIGNAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ AL PLENARI I A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL 

CONSELL COMARCAL  PER L’ACORD DE CONCERTACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIAL I L'OCUPACIÓ DEL 

MARESME. 

 

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

Professional i Universitat, dóna compte del següent decret:  

 

“Per acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 23 de febrer de 2021, es va 
aprovar el Conveni per la creació de l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, 
Social i l‘Ocupació del Maresme.  
 
L’objectiu general d’aquest Conveni és la de treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de 
l’ocupació i la competivitat de l’economia al Maresme.   
 

Els acords Cinquè i Sisè del Conveni diu el següent:  

 
Cinquè. Plenari. 
 
1. El Plenari és el màxim òrgan de l’Acord i és constituït pels membres de la Comissió Executiva,  els representants dels ajuntaments de la 
Comarca del Maresme i els partits polítics amb representac ió al plenari del Consell Comarcal del Maresme.  
 
2. Les funcions del Plenari són les següents:  
 
a) Assumir les funcions màximes de decis ió i participació.  
b) Superv isar l’activ itat de la resta d’òrgans de l’Acord.  
c) Aprovar o refusar l’adhesió de nous membres a l’Acord.  
d) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.  
e) La possibili tat de delegar en la Comissió executiva les competències del plenari que  
s’estimin oportunes.  
 
3. El Plenari es reuneix  almenys una vegada a l’any de forma ordinària, i tants  cops com sigui convocat per la Presidència amb caràcter 
extraordinari. 
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4. A efectes d’adopció d’acords, els membres del Plenari s’agrupen en adminis tracions públiques, organitzac ions empresarials més 
representatives a la comarca i organitzacions sindicals més representatives a la comarca. Cada agrupació (patronals, sindicats i 
adminis trac ió pública) comptaran amb 2 vots. 
 
5. El quòrum necessari per a la constitució del Plenari és com a mínim la meitat dels seus membres amb dret a vot i es requereix  la 
presència de representants dels tres sectors presents al plenari.  
 
6. Els acords del plenari s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues terceres parts del Plenari, sempre que alhora i com 
a mínim hi hagi votat a favor una administració pública, una organització empresarial i una organització s indical, ambdues úl times amb la 
condició de més representatives a la comarca.  
 
7. A cada reunió del Plenari s’aixecarà acta en la que hi constarà els continguts de la reunió i els acords presos. 
 
 
 
Sisè.- Comissió Executiva.  
 

1. Els membres de la Comissió Executiva són els següents:  
 

a)  Quatre representants de l’adminis tració pública. D’entre els representants de les administracions públiques en seran membres 
permanents el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró i dos ajuntaments més en representació de l’Alt i el Baix  Maresme.  

b)  Quatre representants de les organitzacions empresarials més representatives a la comarca.  
 2 representants per cada organització empresarial.  
c)  Quatre representants de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca.  
 2 representants per cada organització sindical.  
 
A cada representant de la Comissió Executiva li correspon un vot. 
 
2. Les funcions de la Comissió Executiva són les següents: 
 

a)  Exercir la direcció política ordinària de l’Acord.  
b)  Proposar, impulsar, coordinar, dirigir i avaluar els plans d’actuació anuals.  
c) Dirigir políticament l’Acord entre sessions del Plenari.  
d)  Aprovar els objectius i els plans d’actuació anuals. 
e)  Proposar al Plenari l’acceptació de nous membres i entitats.  
f)  Nomenar i cessar els membres de la Comissió tècnica.  
g)  Ratificar les propostes de la Comissió tècnica. 
h)  Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.  

 
3.  La Comissió Executiva es reuneix  almenys un cop al trimestre, i tantes vegades com sigui necessari, convocada per la Presidència.  
4.  El quòrum necessari per a la constitució de la Comissió Executiva és com a mínim el de la meitat dels seus membres amb presència de 

representants dels tres sectors. 
5.  Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues terceres parts de la Comissió  

Executiva, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a favor una adminis tració pública, una organitzac ió empresarial i  una 
organització sindical, ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca.  

6.  A cada reunió de la Comissió Executiva s’aixecarà acta en la que es reflectiran els conting uts de la reunió i els acords presos.  
 

 
Vist que l’Ajuntament de Mataró ha de designar un representant polític al Plenari de l’Acord 
de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme, i també 
formar part de la Comissió Executiva.   
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 

 
Primer.-  Designar a la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i 
Promoció de Ciutat i Comerç, com a representant de l’Ajuntament de Mataró al Plenari de 
l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l‘Ocupació del Maresme del 
Consell Comarcal del Maresme. 
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Segon.-  Designar a la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i 

Promoció de Ciutat i Comerç, com a representant de l’Ajuntament de Mataró a la Comissió 
Executiva de l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l‘Ocupació del 
Maresme del Consell Comarcal del Maresme 
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 

que celebri. 
 

Quart.-  Comunicar-ho al Consell Comarcal del Maresme i a la Direcció de Promoció 

Econòmica de l’ajuntament de Mataró.  

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

Servei de Gestió Econòmica 
 

 

4 - SEGUIMENT DEL 1R TRIMESTRE 2021 DEL PLA D’AJUST. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució 
dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor 
anterior també se’n donarà compte al Ple.  
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
L’Ajuntament  es va acollir a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat 
en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 

El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics  va 

adoptar un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en 

l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 

amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant, 

FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament 

s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara. 

Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha 

estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019.  

 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2021.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui 

legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat de l’anterior acord.  
 
 

 

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

persones que estan seguint el ple per streaming i recorda la situació dels polítics que estan a 

l’exili i a la presó, i en demana l’amnistia.  

Pel que fa a les dades que comentava el Sr. Jerez, val a dir que són bones. Els terminis de 

pagament de l’Ajuntament de Mataró són molt bons en línies generals. No obstant això, 
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encara hi ha un petit marge de millora i és en el tema de les factures que es paguen fora del 

termini legal de pagament.  

En el quart trimestre del 2020, aquest nombre de factures va ser de 1.582 dintre de termini 

(més de 9 milions d’euros) i 2.127 fora de termini (4.350.000 euros). 

En el primer trimestre del 2021, es repeteix una mica aquesta mateixa tendència: 2.800 

factures dins de termini (gairebé 10,5 milions d’euros) i gairebé 2.500 factures (1 milió i mig 

d’euros) fora de termini. 

És a dir, tot i que les dades són excel·lents, encara tenim aquest marge de millora.  

 
 
 

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

Mobilitat, agraeix al Sr. Teixidó les seves aportacions.  

És evident que hem de treballar per continuar millorant la prestació d’aquest servei tan 

important per al conjunt de l’economia local.  

Recordem, però, que la majoria de les factures que estan una mica fora del termini solen ser 

factures de subministraments d’electricitat, gas, telèfon, etc ., que requereixen d’una revisió 

prèvia.  

No obstant això, estem totalment d’acord que cal millorar.  

 
 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

5 - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 

CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 
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“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per 
presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 

 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del  4rt 
trimestre de 2020. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:  

 
 
 

 

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 

dependents, és de 38,75 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.873 pagaments, 
d’import global de 25.756.016,82 €. 
 
 
 

 
 
 

Durant el 4rt trimestre de 2020, no s’han pagat interessos de demora. 

1.    Pagaments realitzats en el 4rt trimestre de 2020 

2. Interessos de demora pagats en el període:  
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 

de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 20,41 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.073 operacions pendents de pagament, d’import acumulat d’11.647.372,86 €. 
 
 

 
 

 
Ev olució PMP global 

2014 PMP global variació 

setembre 20,35   

octubre 21,05 0,70 

novembre 21,71 0,66 

desembre 16,97 -4,74 

2015 PMP global variació 

gener  17,98   

febrer 26,91 8,93 

març 19,42 -7,49 

abril -0,08 -19,50 

maig 6,19 6,27 

juny 12,89 6,70 

juliol 13,67 0,78 

agost 19,12 5,45 

setembre 17,98 -1,14 

octubre 8,31 -9,67 

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre: 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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novembre 8,67 0,36 

desembre 1,65 -7,02 

2016 PMP global variació 

gener  15,27   

febrer 8,11 -7,16 

març  2,02 -6,09 

abril 5,57 3,55 

maig 5,40 -0,17 

juny 4,98 -0,42 

juliol 3,65 -1,33 

agost 4,57 0,92 

setembre 11,57 7,00 

octubre 4,40 -7,17 

novembre 3,87 -0,53 

desembre -4,41 -8,28 

2017... PMP global variació 

gener  12,32     

febrer 9,49   -2,83 

març 2,94   -6,55 

abril 7,93   4,99 

maig 11,70   3,77 

juny 10,66   -1,04 

juliol 8,15   -2,51 

agost 11,99   3,84 

setembre 17,79   5,80 

octubre 11,18   -6,61 

novembre 6,15   -5,03 

desembre 0,82   -5,33 

2018 PMP global variació 

gener  15,45     

febrer 9,26   -6,19 

març 2,38   -6,88 

abril 16,30   13,92 

maig 15,98   -0,32 

juny 15,62   -0,36 

juliol 14,62   -1,00 

Agost 17,37   2,75 

Setembre 20,96   3,59 

Octubre 13,74   -7,22 

Novembre 17,55   3,81 

Desembre 7,70   -9,85 
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2019 PMP global variació 

gener  24,86     

febrer 30,94   6,08 

març 21,22   -9,72 

Abril 18,37   -2,85 

Maig 15,71   -2,66 

juny 15,93   0,22 

juliol 14,14   -1,79 

agost 18,83   4,69 

Setembre 20,13   1,30 

Octubre 19,07   -1,06 

novembre 14,12   -4,95 

desembre 18,62   4,50 

2020 PMP global variació 

gener  12,66     

febrer 17,07   4,41 

Març 17,69   0,62 

Abril 15,54 -2,15 

Maig 19,76 4,22 

Juny 15,12 -4,64 

Juliol 15,91 0,79 

Agost 28,55 12,64 

Setembre 25,77 -2,78 

Octubre 15,30 -10,47 

Novembre 21,15 5,85 

Desembre 
12,18 -8,97 

 

 
 
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 

òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
 

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 

substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.” 
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Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

6  - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per 
presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 1r 
trimestre de 2021.. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:  
 
 
 
 

1. Pagaments realitzats en el 1r trimestre de 2021 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 

dependents, és de 38,54 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 8.365 pagaments, 
d’import global de 22.151.033,33 €. 
 
 
 

 
 
 

Durant el 1r trimestre de 2021 s’ha pagat interessos de demora per un total de 1.444,27 
euros. 
 
 

 
 

 
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 

de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 25,50 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 1.405 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 4.526.813,81 €. 
 
 

 
 

 

 
Ev olució PMP global 

2014 PMP global variació 

setembre 20,35   

octubre 21,05 0,70 

novembre 21,71 0,66 

desembre 16,97 -4,74 

2015 PMP global variació 

gener  17,98   

febrer 26,91 8,93 

març 19,42 -7,49 

abril -0,08 -19,50 

maig 6,19 6,27 

juny 12,89 6,70 

juliol 13,67 0,78 

agost 19,12 5,45 

setembre 17,98 -1,14 

octubre 8,31 -9,67 

novembre 8,67 0,36 

desembre 1,65 -7,02 

2016 PMP global variació 

gener  15,27   

febrer 8,11 -7,16 

març  2,02 -6,09 

abril 5,57 3,55 

maig 5,40 -0,17 

juny 4,98 -0,42 

juliol 3,65 -1,33 

agost 4,57 0,92 

setembre 11,57 7,00 

octubre 4,40 -7,17 

novembre 3,87 -0,53 

desembre -4,41 -8,28 

2017... PMP global variació 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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gener  12,32     

febrer 9,49   -2,83 

març 2,94   -6,55 

abril 7,93   4,99 

maig 11,70   3,77 

juny 10,66   -1,04 

juliol 8,15   -2,51 

agost 11,99   3,84 

setembre 17,79   5,80 

octubre 11,18   -6,61 

novembre 6,15   -5,03 

desembre 0,82   -5,33 

2018 PMP global variació 

gener  15,45     

febrer 9,26   -6,19 

març 2,38   -6,88 

abril 16,30   13,92 

maig 15,98   -0,32 

juny 15,62   -0,36 

juliol 14,62   -1,00 

Agost 17,37   2,75 

Setembre 20,96   3,59 

Octubre 13,74   -7,22 

Novembre 17,55   3,81 

Desembre 7,70   -9,85 

2019 PMP global variació 

gener  24,86     

febrer 30,94   6,08 

març 21,22   -9,72 

Abril 18,37   -2,85 

Maig 15,71   -2,66 

juny 15,93   0,22 

juliol 14,14   -1,79 

agost 18,83   4,69 

Setembre 20,13   1,30 

Octubre 19,07   -1,06 

novembre 14,12   -4,95 

desembre 18,62   4,50 

2020 PMP global variació 

gener  12,66     

febrer 17,07   4,41 
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Març 17,69   0,62 

Abril 15,54 -2,15 

Maig 19,76 4,22 

Juny 15,12 -4,64 

Juliol 15,91 0,79 

Agost 28,55 12,64 

Setembre 25,77 -2,78 

Octubre 15,30 -10,47 

Novembre 21,15 5,85 

Desembre 12,18 -8,97 

2021 
PMP global variació 

gener  
9,58     

febrer 13,30   3,72 

Març 11,76   -1,54 

 

 
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 

òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
 

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 

substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords. 
 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 
 
 
 

7 -  APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT I DE LES BASES 

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021. 

 
 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets: 
 

Per decret núm. 3230 de 14 d’abril de 2021, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient de 
modificació de crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2021. 
Es va presentar a la Comissió Informativa de data 15 d’abril de 2021 

En el decret de l’avantprojecte es proposava l’aplicació del romanent de tresoreria disponible 
de 31 de desembre de 3M€, un cop descomptat el fons de solvència. Restava pendent de 
concretar les actuacions a les quals es destinava.   

A 31.12.2020 el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) ajustat amb l’import 
de les obligacions pendents d’aplicar i dels creditors per devolució d’ingressos a final del 
període és de 6.906.547,08, un cop descomptats els romanents compromesos el RT 
disponible ascendeix a 6.528.752,47. L’informe de compliment dels objectius de la LO 
2/2012 de la liquidació de l’exercici 2020, de data 22 de març de 2021,  proposa la dotació 
d’un fons de solvència d’import 3,5M€ que permeti disposar de suficient tresoreria que 
asseguri  el compliment del termini de pagament als proveïdors així com per atendre a 
imprevistos derivats dels riscos i contingències enumerades en l’esmentat informe.  

 

La resta de l’import del romanent de tresoreria lliure, 3M€, el Govern municipal ha previst que 
es destini a: 

 programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la 
ciutadania en matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió 
de fons europeus (programes específics no estructurals amb una durada estimada 
màxima de 8 mesos de durada). 

 actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris, plans integrals: espai públic i/o 
persones (programes específics no estructurals a desenvolupar durant la resta de 2021). 

 ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social 

 

Del recull de propostes i accions a desenvolupar en els diferents àmbits, la proposta de 
modificació pressupostaria consisteix en: 

1. L’aplicació de romanent de tresoreria a les depeses que constitueixen les obligacions 
pendents d’aplicar a 31 de desembre per import de 82.394,54€, que ja va ser descomptat 
del romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre. 

2. L’aplicació de 520.185,00€.  del romanent de tresoreria que constitueix el Fons de 
solvència (inicialment constituït per import de 3,5M€). Aquest fons es va constituir per 
assegurar liquidesa per mantenir el termini de pagament a proveïdors i per fer front a 
imprevistos que poguessin sorgir durant l’exercici. Un d’aquests imprevistos és la 
moratòria i el refinançament de les quotes dels préstecs corresponents als exercicis 2020 
i 2021, concedits a la EPEL Tecnocampus pel Ministerio de Indústria i Innovac ión (DA12 
RD 15/2020 i DA15 de LGPE del 2021). Totes les moratòries han estat concedides 
excepte la quota corresponent al préstec “Ministerio 2008” per un import total de 
520.185€, per ser un préstec gestionat per la Generalitat i no pel Ministerio.  Per poder 
fer front al seu pagament, es proposa augmentar l’aportació municipal a l’EPE 
Tecnocampus per l’import de les quotes. Es proposa que el seu finançament provingui 
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del romanent que es va constituir com a fons de solvència.  Aquest refinançament encara 
no ha estat regulat i per tant no s’ha formalitzat.  

3. L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa a realitzar 
en aquest exercici per als tres programes que  hem assenyalat anteriorment : reforç 
programes prioritaris, ciutat al dia i pla de reconstrucció. En el següent quadre es 
presenta el resum de l’augment del crèdit pressupostari destinat a cada un d’aquests tres 
programes. A banda, hi ha altres necessitats de crèdit que es recullen en aquest 
expedient i que sumen  562.263,41€. En total l’augment de crèdit  proposat és de 
3.776.208,59€.  

El seu finançament prové del romanent de tresoreria lliure de 31/12/2020 de 3M€ que es 
destina 1M a cada programa; a més 177.625,37€ per l’aplicació del crèdit disponible de 
la partida dels fons de contingència (dotat inicialment de 766.643,41€, es va utilitzar un 
import de 489.018,04 per als interessos que es van pagar per una expropiació) i per 
últim, 598.583,22€ per baixes per anul·lació del crèdit pressupostari per a despeses 
financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus d’interès es preveuen inferiors 
als considerats a l’hora de confeccionar el pressupost inicial. 

 

El crèdit pressupostari s’habilita en els següents destins: 

 

NECESSITATS RTDG Lliure

Sobrant 

Despeses 

Financeres

Fons de 

contingència

1. NECESSITATS REFORÇ PROGRAMES PRIORITARIS 1.060.187,57 1.000.000,00 60.187,57

2. NECESSITATS CIUTAT AL DIA 1.146.389,00 1.000.000,00 146.389,00

3. NECESSITATS PLA DE RECONSTRUCCIÓ 1.007.368,61 1.000.000,00 7.368,61

4- ALTRES NECESSITATS 562.263,41 384.638,04 177.625,37

Subtotal 3.776.208,59 3.000.000,00 598.583,22 177.625,37

FONST DE FINANÇAMENT

 

 

4. L’aplicació de 60mil€ del Pla per la reconstrucció COVID_19, per atendre despeses 
d’inversió de la Taula de reconstrucció. En l‘exercici 2020 es va constituir un fons per al 
pla de reconstrucció de la covid-19 destinat a inversió per import de 1.751.335,81€. 
L’import no gastat durant el 2020, s’ha incorporat com a romanent de despeses d’inversió 
en el pressupost 2021. L’expedient proposa aplicar-ne 60 mil euros. 

5. S’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la classificació 
pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar, per import de 312.972,05€,  i la 
modificació i inclusió de subvencions nominatives a les bases d’execució. 

6. Per últim l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com 
d’ingressos d’acord amb el què s’indica tot seguit:  

6.1. El Govern municipal proposa modificar el programa d’inversió en base a les 
necessitats de la ciutat i el calendari d’execució de les obres. Les 
modificacions proposades consisteixen en: 
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 Crear noves partides d’inversions per import total de 150.000,00€  

 Ampliar el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 
2.326.069,84€ 

 Anul·lar o reduir el crèdit de diversos projectes d’inversions per import total de 
2.476.069,84€  

6.2. La modificació del programa d’inversions implica la modificació de les fonts de 
finançament d’aquests projectes, principalment la modificació d’algunes 
subvencions. Adaptem aquestes modificacions que consisteixen en baixes i 
altes del pressupost d’ingressos per import total d’1.750.000,00€.  

6.3. Es proposa l’adequació de la descripció d’algunes partides pressupostàries 
per tal que sigui més explícita de l’actuació a realitzar.  

 
Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació 
pressupostària i l’informe de la Intervenció de Fons. 
 
 
Fonaments de dret 
 

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 

3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 

7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 
2021, de data 26 de gener de 2021 

 
En virtut de tot això,  
 
 
PROPOSO: 
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PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 

2021, consistents en crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61€, suplement de crèdit 
per import de 3.451.510,57€ segons el següent detall:  
 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

partida Nom partida IMPORT TOTAL

120000/923240/22798 Estratègia NextMataró 250.000,00

120000/923240/22799 Projecte NEXT Estratègia Digital 30.000,00

120000/924610/22799 Projecte NEXT-Transformació Urbana Cerdanyola 30.000,00

120000/924710/22799 Projecte NEXT-Transf. Urbana Rocafonda-Palau-Escorxador 30.000,00

120200/920310/21601 Tr@nsforMAT -Pla de transformació de l' Ajuntament 60.000,00

120202/920310/21601 Digitalització de serveis 100.000,00

300000/433510/48900 Aportació Fundació Unió de Cooperadors 12.808,48

310800/931210/22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. Gestió Econ. 16.287,52

410403/151100/14301 Secció Atenció i Informació (altre pers. subv.) 67.000,00

420101/241000/14301 Secció Infomació i Orientació (altre pers. subv.) 67.000,00

710102/172420/22799 Estudis i projectes espais naturals 60.000,00

710301/924710/48900 Aportació CONFAVC Projecte A-Porta 10.285,00

710400/134110/22799 Estudis i projectes de mobilitat 15.000,00

820400/152000/14301 Servei Habitatge (altre pers. Subv) 8.868,61

850001/924610/22799 Pla Integral de Cerdanyola 120.000,00

850001/924710/22799 Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador 120.000,00

850100/342120/479000 Indemnització concessionari El Sorrall 150.000,00

850200/332110/46500 Conveni Consell Comarcal Mostra Literària 3.000,00

850300/924310/48900 Subvencions suport puntual entitats 60.000,00

850401/231000/13101 Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran 30.000,00

850401/231520/48900 Convenis i subvencions de joventut 60.000,00

1.300.249,61  
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
partida Nom partida IMPORT TOTAL

120100/923200/12103 Servei d'Estratègia i Avaluació 65.818,24

120200/920310/21600 Manteniment aplicacions informàtiques 404,04

300000/491110/44901 Aportació Mataró Audiovisual 40.000,00

300000/922210/44900 Aportació PUMSA 40.000,00

300000/922210/44901 Aportació Grup Tecnocampus Mataró 822.185,00

310400/130110/22700 Neteja edifici Via Pública 44.000,00

310400/231010/22700 Neteja edifici Benestar Social 32.000,00

310400/323200/22700 Neteja escoles 211.000,00

310400/920000/12103 Servei de Compres i Contractacions 50.000,00

320000/920210/22799 Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 70.000,00

410400/151100/12103 Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats 82.793,34

420000/241000/14301 Direcció Ocupació i Promoció Econòmica (altre pers. subv.) 85.000,00

420000/433710/22799 Treballs altres empreses teixit productiu 15.000,00

420000/433710/47900 Ajuts per empreses suport a la contingència COVID-19 85.000,00

420100/24111N/63200 Aules de formació cursos Ocupació 60.000,00

420103/241110/22799 Treballs altres empreses form. Ocupacional 25.000,00

420201/431310/22799 Treballs fets altres empreses mercats marxants 30.000,00

420201/431420/22799 Treballs altres empreses comerç urbà 40.000,00

420202/431120/22799 Treballs altres empreses fires mercat 20.000,00

710102/153010/21001 Manteniment solars 15.000,00

710102/171130/21000 Manteniment instal·lacions jardineria 170.000,00

710200/920000/12103 Servei d'Equipaments Municipals 336.575,99

710201/32003Z/63201 Equipaments educatius ciutat 220.000,00

710202/431240/21200 Conservació i manteniment mercats 5.237,47

710202/920710/21200 Manteniment edificis municipals 12.794,08

710400/134110/21000 Manteniment de Mobilitat 8.750,00

720400/132240/21600 Manteniments diversos Policia 67.000,00

720500/135110/48900 Convenis de prevenció en protecció civil 15.000,00
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820201/231310/22799 Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència 240.202,21

820201/231310/22799 Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència 136.751,66

820202/231410/22799 Contractació serveis centre d'acollida 56.563,55

820203/231100/13101 Secció Infància i Família (lab. Temp. subv) 15.000,00

820400/152000/12103 Secció d'Habitatge 179.000,00

820400/152220/22699 Altres despeses Habitatge 13.500,00

850200/334130/48902 Conveni entitats promoció cultural 3.000,00

850200/334140/22709 Ctes amb companyies promoció cultural 22.000,00

850300/924310/22699 Despeses diverses. Suport a l'associacionisme 1.331,00

850400/231700/12103 Secció Ciutadania i Convivència 24.750,00

850400/231720/22799 Prestació de serveis diversitat ciutadana 6.000,00

850400/231810/49000 Aportació països subdesenvolupats 20.000,00

850401/231220/22799 Contractació de serveis gent gran activa 10.354,00

850401/231520/22799 Contract. Serveis dinamitz. i participació juvenil 39.499,99

850401/231610/22799 Contractació serveis de dona 15.000,00

3.451.510,57
 

 
 

Finançat amb nous recursos provinents de l’aplicació del romanent de tresoreria lliure a 31 
de desembre per import de 3.602.579,54€, dels quals 82.394,54 ja van ser descomptat del 
romanent de tresoreria disponible de 31 de desembre i amb baixes per anul·lacions per 
import de 1.149.180,64€,  d’acord amb el següent detall:  
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INGRESSOS 

Partida Nom partida Import

310200/I00110/87000 RT despeses generals 3.602.579,54

3.602.579,54

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Partida Nom partida Import

120100/92415Z/62900 Pla per la reconstrucció Covid_19 Pressupost participatiu 60.000,00

120200/491220/21600 Manteniment Sistemes de Telecomunicacions 8.750,00

300000/929110/50000 Fons de Contigència 177.625,37

310200/011110/31001 Interessos préstecs de l'interior 598.583,22

310400/920610/22201 Tramesa de correspondència 43.498,94

310802/231430/22699 Despeses diverses 16.287,52

710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars 17.529,03

710202/23153B/63201 Espai jove zona Rocafonda 220.000,00

710202/241010/21200 Conserv. i mant. edifici Promoció Econòmica 502,52

820102/324120/22602 Publicitat i difusió activitats educatives SIOP 404,04

850200/333310/48100 Premis (Microteatre) 500,00

850200/338110/20800 Lloguer altre immobilitzat 3.000,00

850200/338110/48100 Premis (rua i cartell carnestoltes) 2.500,00

1.149.180,64
 

 
 
 

 
SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les bases 

d’execució del pressupost de l’exercici 2021 d’acord amb el següent detall:  



 

Servei de Gestió Econòmica 

Ajuntament de 

Mataró 

 
 

 
 
 

 
 

MODIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES BASES D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

Modificar les següents subvencions nominatives:

VARIACIÓ

720500 135110 48900 Convenis de Prevenció en

Protecció civil

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Associació Agrícola Cinc Sènies, Mata, Valldeix 10.000,00 25.000,00
15.000,00

710301 924710 48900 Aportació CONFAVC Projecte A-

Porta

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya

(CONFAVC)

10.285,00
10.285,00

820201 231320 48900 Subvencions i Convenis

Accessibilitat Universal

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Fundació Privada del Maresme (*) 86.203,41 82.225,92 1.157,12 98.203,41 82.225,92 1.157,12
12.000,00

(*) L'increment de l'aportació de 12.000€ resta condicionat a l'atorgament d'una subvenció de la Diputació de Barcelona

820202 231420 48900 SUBV. I CONVENIS PROMOCIÓ

SOCIAL

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Càrites Interparroquial de Mataró 6.000,00 42.894,72 4.144,04 10.000,00 42.894,72 4.144,04
4.000,00

850200 332110 46500 CONVENI CONSELL COMARCAL

MOSTRA LITERÀRIA

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Consell Comarcal del Maresme 3.000,00
3.000,00

850200 334130 48902 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ

CULTURAL

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Hermandad Nuestra Sra del Rocio Divina Pastora 3.000,00
3.000,00

850400 231810 49000 APORTACIÓ PAÏSOS

SUBDESENVOLUPATS

Subv. 

dinerària 

actual

Subv. 

actual en

inf. i

serveis

Actual ús

equip. 

mpals.

SUBMINISTR

AMENTS 

Actual

Subv. 

dinerària 

proposada

Subv. 

Proposada 

inf. i

serveis

Proposada 

ús equip.

Mpals.

SUBMINISTRAM

ENTS Actual

Fons Català de Cooperació al desenvolupament (*) 154.203,02 174.203,02
20.000,00

Var. subvencions dineràries 67.285,00

BASES ACTUALS BASES PROPOSADES
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TERCER. Aprovar l’adequació del pressupost d’inversió tant dels capítols de despesa com 

d’ingrés i que consisteix en crèdit extraordinari per import de 150.000,00€ i suplement de 
crèdit per import de 2.326.069,84€, finançats amb baixes per anul·lació per import de 
2.476.069,84€, així la modificació del pressupost d’ingressos consistent en baixes i altes de 
conceptes d’ingrés per import d’1.750.000,00€, d’acord amb el següent detall:  
 
 Modificacions del Pressupost de despeses 
 
 

CREDIT EXTRAORDINARI:

Partida Descripció partida Import

710202/92511D/63200 Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros) 150.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 150.000,00  
 
 

 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT:

Partida Descripció partida Import

120100/13411Z/62600 Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans 450.000,00

710100/15321Z/60900 Pla d'asfaltat 220.000,00

710201/32312E/63200 Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció 14.999,99

710201/32321E/63200 Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció 113.999,85

710201/34212E/63201 Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS 52.070,00

710202/23153B/63201 Equipament Plaça d'Espanya 930.000,00

710202/31111H/62200 CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia 305.000,00

710201/34211E/63201 Reforma poliesportiu Eusebi Millan 240.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.326.069,84  
 

 
 

Amb el següent finançament: 
 



 31 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ:

Partida Descripció partida Import

710100/15321A/60900 Pla impuls del centre PIC -550.000,00

710102/17111Z/60900 Actuacions de millora en zones verdes - ciutat -140.069,84

710200/15301Z/62400 Renovació vehicles -60.000,00

710202/17241B/63200 Millores lavabos I altres platges -150.000,00

710201/34211H/63200 Coberta poliesportiva Cirera -810.000,00

710202/33311L/63200 Millora equipament Can Marfà -240.000,00

710400/13411Z/62400 Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró -350.000,00

720000/13224A/62300 Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control

accés biomètric...)

-76.000,00

720400/13224Z/62300 Renovació eines operatives control/seguretat -100.000,00

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -2.476.069,84  
 
 

 

 Modificacions del Pressupost d’Ingressos: 
 
 

BAIXES CONCEPTES D'INGRÉS:

Codi de Concepte Descripció Import

710100/15321A/76100 Subv. DIBA Pla d'impuls del centre PIC -250.000,00

710102/17111Z/76100 Sub. DIBA Actuacions de millora en zones verdes -150.000,00

710202/33311L/76100 Subv. DIBA Millora equipaments Can Marfà -100.000,00

710400/13411Z/76100 Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible -350.000,00

710201/34211H/76101 Subv. XGL 20-23 Coberta poliesportiva de Cirera -900.000,00

TOTAL BAIXES INGRESSOS -1.750.000,00  
 
 

ALTES CONCEPTES D'INGRÉS:

Codi de Concepte Descripció Import

710100/15321Z/76100 Subv. XGL 20-23 Pla d'asfaltat 820.000,00

710202/23153B/76100 Subv. XGL 20-23 Casal de joves plaça Espanya 930.000,00

TOTAL ALTES INGRESSOS 1.750.000,00  
 

 
 
 

 
 
 

QUART.- Modificar la descripció de les següents partides pressupostaries per adequar-la als  
projectes d’inversió als quals van destinats: 
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Partida Descripció anterior Descripció proposada

120200/92031Z/64102 Inversió programari aplicacions corporatives Inversió programari aplicacions corporatives - Sistema Plataforma Smart CityOS

120200/92511A/62600 Inversió equips I instal·lacions informàtica
Inversió equips I instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana

(PIC)

710100/15301Z/60900 Accessibilitat espai públic I voreres Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)

710100/15321Z/60901 Asfaltat cessió tram N-II Asfaltat cessió tram N-II ( tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó)

710102/17111Z/60500 Jocs infantils Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró

710103/16512D/61300 Ellumenat públic zona Cerdanyola
Ellumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d’urbanització Parc Ronda de

Bellavista )

710202/31123M/63200 Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume I Sta. Magdalena (PECT-Salut)

710202/92071A/63201 Millora edifici Ajuntament Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament 

710202/92447Z/63201 Inversió millores equipaments cívics Inversió millores equipaments cívics i socials  
 
 

 
CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 

B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva. 
 
 
 
 
 

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

presents i totes les persones que estan seguint el ple en streaming.  

El grupo de Ciudadanos va a votar en contra de esta modificación de presupuestos por los 

siguientes motivos: 

En primer lugar, nosotros creemos que el año empieza para todos los ciudadanos el 1 de 

enero, y es cuando deben aprobarse los presupuestos, así como cualquier modificación de 

los mismos, y no ahora en mayo.  

En segundo lugar, estamos en mayo y no hay ningún desglose para los proyectos de 

Cerdanyola ni de Rocafonda-El Palau, y a nuestro grupo municipal le parece que 150.000 € 

en total para el barrio de Cerdanyola y otros 150.000 € para el de Rocafonda-El Palau son 

del todo insuficientes para abordar las graves problemáticas que viven estos barrios.   

Y en tercer lugar, y es lo que nos parece más indignante, es que se destinen 13.000 € para 

la Fundació Unió de Cooperadors. No se les puede pedir a ustedes que la gestionen bien, 

porque ustedes dicen que es un órgano independiente, pero para pasarles dinero de todos 

los ciudadanos de Mataró sí que es un organismo dependiente.  

Además, en la Fundació Unió de Cooperadors, para el año 2021 se presupuestó el sueldo 

de una sola persona en 56.000 €, cuando en 2020 había cobrado 39.000. Es decir, hay un 

incremento presupuestario de 17.000 €. ¿Qué casualidad que esta persona, además, sale 
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en la página web de un partido de su gobierno dando apoyo a un partido para su campaña 

electoral? Y un año después de esa campaña electoral, no sabemos si fue para pago o por 

su apoyo, el presidente de la Fundació Unió de Cooperadors le sube el sueldo en 17.000 €. 

Ustedes, utilizando su propio lenguaje, son muy socialistas o comunistas para subirnos los 

impuestos a todos los ciudadanos, pero son muy azules cuando se trata de sus sueldos y el 

de sus colegas para mantener sus tinglados, de manera que sus amigos cobren 50.000 €  en 

un año a costa de subirnos los impuestos. 

Si alguien quiere cobrar 56.000 € en un año, que trabaje, que genere beneficios y que cobre, 

pero no tenemos por qué financiárselo el resto de los ciudadanos de Mataró.  

Obviamente, nuestro voto será totalmente contrario. 

 

 

 

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

totes les persones que estan seguint el ple. 

Respecte al punt que ens porta el Sr. Jerez, entenc que des del Govern s’ha de tenir un 

criteri a l’hora d’establir el repartiment del romanent de tresoreria que ja venia de l’any 2020  i 

dels sobrants, però el que jo veig al respecte és que hi ha una part del repartiment que es fa 

per cobrir parcel·les que no s’acompanyen de projectes més concrets. Per exemple, en 

referència a les partides de Rocafonda i Cerdanyola, dona una mica la sensació que posem 

aquí 150.000 € perquè ningú no digui que no hi hem invertit res.  

D’altra banda, respecte al tema de la Taula de Reconstrucció, penso que ara mateix el que 

tocava era ser una mica més agosarats. Entenc que el Govern vulgui exercir aquest principi 

de prudència de què ha de disposar qualsevol administrador, però en aquest cas valia més 

la pena no dotar de tants diners el fons de solvència, per exemple, i dedicar-se més a la 

Taula de Reconstrucció, perquè a dia d’avui és el que els ciutadans necessiten realment. És 

avui que la gent ho està passant malament. És avui que hi ha poca ocupació, que els 

autònoms, els comerços i les pimes necessiten liquiditat. Tot això es tradueix en les ajudes o 

punts que ens portarà després el Sr. Morales, i que estan bé, però nosaltres pensem que tot 

això fa curt. I és pel repartiment original que ara estem discutint.  

Nosaltres no ens hi oposarem, però tampoc hi votarem a favor. Hi ha hagut un excés de 

prudència en un moment en què cal ser més determinats a l’hora d’ajudar qui més ho 

necessita. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, coincideix amb 

la valoració feta pel Sr. Canela.  

Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. En línies generals i com a plantejament, podria 

semblar correcte, però pensem que hi ha coses que són millorables. 

En primer lloc, ens sembla correcte que per prudència es destini una part dels diners a 

guardar-los per a imprevistos, alguns dels quals ja els ha explicat el Sr. Jerez.  

Respecte al Pla d’inversions, l’adequació del qual també s’incorpora al document, és un 

dèficit important no conèixer encara el programa d’inversions fins al 2023. Venim de dos 

anys amb una execució molt baixa i tenim més de 20 milions d’euros en inversions pendents, 

que imaginem que es posaran en marxa en el transcurs del 2022 com a preparació per a les 

eleccions del 2023. 

Hi ha inversions ben orientades, com les d’autoconsum, pobresa energètica, l’adequació de 

l’Hospital de Sant Jaume, el Pla d’asfaltat, la plaça d’Espanya..., però ens sembla que falta 

reflexió conjunta i compartir algunes dades d’algunes altres inversions, com ara la del Centre 

d’Acollida d’Animals de Companyia, al qual destinem gairebé 1 milió d’euros. 

Pel que fa a l’aplicació dels romanents, vull fer referència a les premisses inicials. Havíem 

acordat que es tractaria de projectes amb origen i final al 2021 i que no correspondrien a 

coses que ja s’haurien d’estar fent. Aquí vam fer algunes propostes, algunes d’elles relatives 

a recuperar la llista proposada inicialment a la Taula de Reconstrucció, projecte de vals, 

monedes virtuals, el tema dels vehicles abandonats, barraquisme, el fet d’aconseguir una 

forta presència a l’espai públic a Cerdanyola i Rocafonda, impulsar-hi la creació 

d’associacions comerciants, desenvolupar projectes d’especialització comercial, recuperar el 

projecte del c/ Gibraltar, etc. Tenim pendent de revisar les noves versions dels plans 

integrals de Cerdanyola i Rocafonda, i esperarem a veure si hi és alguna d’aquestes coses. 

I, d’altra banda, sí que és cert que, en converses amb el Sr. Jerez, hem quedat d’estudiar 

algunes d’aquestes idees de cara a les properes modificacions de pressupost que se’ns 

dubte hi haurà en els propers mesos.  

Respecte al que són les àrees de l’Ajuntament, pensem que calia haver invertit més en el 

Departament de Llicències, perquè hi ha un problema greu que s’hauria d’haver afrontat, i 

també d’atenció al públic en general. 

El Govern, doncs, ha cedit a la temptació de saltar-se les seves premisses. Per exemple, si 

anem a “Ciutat al dia”, veiem que hi ha inversions en el Servei de Poda o en el Servei de 

Manteniment de Zones Verdes, o també en Cooperació Internacional i en microcrèdits per 
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pagar la fiança a joves per al primer habitatge, i ens sembla molt bé, però aleshores què 

passarà l’any que ve? No ho farem?  

Del milió d’euros de reconstrucció destinat a ajudes directes a comerços, hostaleria i 

empreses, hi ha poc més de 100.000 €...  

En definitiva, hi ha bones iniciatives, i per aquest motiu ens hi abstindrem, però l’orientació 

general de la distribució dels romanents, que no respecta els primers criteris que el propi 

Govern va establir, i sobretot l’atomització del repartiment (molts petits imports repartits), fa 

difícil veure quina és la idea de priorització que hi ha al darrere. Quan atomitzes tant, al final 

els diners serveixen poc per a tothom. 

Nosaltres haguéssim enfocat la distribució dels romanents més aviat com ho ha fet 

l’Ajuntament de Sabadell, que ha fet un paquet molt fort d’estímul directe al comerç, amb la 

fórmula de vals de descompte, que el Govern de Mataró va desestimar; un altre terç l’han 

destinat a Benestar Social i el darrer terç a Espai Públic. Els imports estan més concentrats i 

més focalitzats en projectes concrets.  

Per exemple, l’Ajuntament de Mataró sí que denota una prioritat en els projectes de futur, 

perquè hi ha molta focalització en l’Oficina de Projectes i s’hi dediquen molts recursos. 

En definitiva, nosaltres pensem que la proposta és millorable. 

 

 

 

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

Mobilitat, explica a la Sra. Sancho que l’aplicació del romanent de tresoreria del 2020 no es 

pot fer al gener perquè la liquidació es fa al mes de març.  

Considero que hem anat tan ràpid com hem pogut i és un temps rècord d’aplicació d’un 

romanent de tresoreria en un ajuntament. 

Respecte al comentari que ha fet sobre les despeses salarials de l’encarregat de la Fundació 

Unió de Cooperadors, val a dir que es tracta d’un increment de jornada. Les xifres que ha 

donat són costos salarials amb cotitzacions a la seguretat social, i no el sou.  

Vull recordar que a Espanya hi ha llibertat ideològica i d’afiliació i que el personal al servei de 

l’Ajuntament, o de qualsevol empresa o fundació de l’àmbit municipal, pot militar on vulgui.  

Pel que fa a l’aportació de Junts, i també per donar resposta a Ciutadans, sobre els plans 

integrals de Cerdanyola i Rocafonda cal dir que es tracta de programes per executar abans 

del 31 de desembre, complementaris als serveis, programes i inversions ja previstos. En les 
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properes setmanes portarem el Pla Integral de Rocafonda-Palau-Escorxador, amb tota la 

previsió feta. 

Finalment, Sr. Teixidó, estic totalment d’acord que hem de continuar treballant perquè 

aquests programes serveixin per impulsar accions no estructurals, com també millorant els 

serveis que prestem i la informació que compartim amb tots vostès.  

 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 
 
 
 
 

Servei d´Ingressos 
    

8 - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

DE LA DIRECCIÓ DE CULTURA PER AL CURS 2021-2022. 

 

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

Mobilitat, presenta de forma seguida el punts 8 i 9.  

 

La proposta corresponent al punt número 8 és la següent: 

 
 
“Antecedents 

 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics de Cultura, per al curs 2021-2022: 
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1-  5.  UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS. 

 
Es proposa incrementar el percentatge de reducció per les activitats formatives, nova 
enumeració dels supòsits amb reducció i correcció de la terminologia jurídica, per tal 
que adoptin el següent redactat: 

 
 

“Reduccions i exempcions  
 
1. Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d’entitats de Mataró podran 

sol·licitar una vegada a l’any l ’exempció del preu públic per la utilització d’un dels equipaments citats. 
L’exempció només s’aplicarà als serveis inclosos al preu públic, a excepció de Can Gassol.  
2. Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d’entitats de Mataró gaudiran d'una 

reducció del  50 % als epígrafs 1 i 3 en la segona utilització de l'equipament.  
3. Les activitats formatives tindran una reducció del 90 % en tots els apartats de l ’epígraf 5. 
4. Les entitats sense ànim de lucre que no estiguin inscrites al Registre municipal d’entitats de Mataró 

se'ls aplicarà una reducció del 40 % als apartats 1 i 3 de l’epígraf 5.  
 
L’exempció o reducció es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de l’espai.  

 
L’atorgament o denegació de la llicència d’ús de l ’espai s ’efectuarà per l'òrgan competent, en funció 
de les disponibilitats dels espais i pressupostàries, i serà notificat juntament amb l ’aplicació de la 

reducció o exempció que corresponguin. 
 
Les activitats hauran de ser adequades per l’espai, no podent -se autoritzar:  
 

festes populars o revetlles  

  competicions esportives 

  activitats que impliquin compartimentar/dividir els espais  

  activitats amb afectació patrimonial a l'edifici ni a les seves parts, tant   

 interiorment com exteriorment  

  activitats repetitives/ periòdiques  

  activitats estables /permanents 

   
Les cessions a entitats, companyies o empreses per portar a termes els assajos i processos creatius  
d’espectacles seran objecte de contracte o conveni de col·laboració e n que es regularan les  

condicions de la cessió de l’equipament i el retorn a la ciutat.” 
 

 

 
Fonaments de dret  
 

1.-  L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa 
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també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
En aquest aspecte, figuren a l'expedient els pertinents informes econòmics, els quals 
manifesten que diversos dels preus públics proposats no cobreixen els costos del servei. 
 
Ara bé, tal com hem dit, el TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per 
sota del cost del servei. 
 
En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que 
tenen els poders públics de garantir a tota la ciutadania el dret fonamental a l’educació, 
establert a l’article 27 de la Constitució Espanyola, així com el dret a l’accés a la cultura, 
consagrat a l’article 44.1 de la mateixa norma. Conseqüentment, l’existència de raons 
d’interès públic justifiquen que els preus proposats no cobreixin la totalitat del cost dels 
serveis. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.  
 
 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics de les activitats de Cultura per al curs 
2021-2022, d’acord amb la part expositiva de la present resolució.  
 
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
a l’e-tauler municipal.” 
 
 
 
 
 

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

vot favorable a tots dos punts. 

La reducció de tarifes sempre és ben rebuda per tothom i més tenint en compte la situació 

actual, però sí que pensem que s’han de poder fer canvis amb més profunditat que afectin el 

plantejament general de tots aquests preus públics i que contemplin criteris de progressivitat. 

Ja hem parlat de la tarifació social, però ens agradaria treballar-ho amb més rigor per 

assentar-ne les bases de cara al futur. És a dir, aquestes tarifes que ara hem rebaixat seran 

la base sobre la qual construirem les tarifes del futur? Seran vàlides només aquest any i 

prou? Valdria la pena que poguéssim reflexionar-ho tots plegats. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

9  - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

DE LA DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT PER AL CURS 2021-2022. 

 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 

 
“Antecedents 

 
La Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics d’Ensenyament, per al curs 2021-2022: 
 
 

2-  III. PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA 
 
 

Es proposa modificar els preus públics que es relacionen per les activitats escolars 
fora del centre de l’Institut Miquel Biada per el curs 2021-2022:  
 
- Reducció del 6,90% en els preus de l’ESO i una reducció del 6,35% en el preu de 

1r de Batxillerat, proporcionals a la reducció de les activitats escolars fora del 
centre: 

 

 
Nivell  Preu (euros)/curs  

   

 
1r ESO 

 

 
Agenda escolar 2,77 

 

Carpeta escolar 3,00 

 
Activitats escolars fora del centre 74,69 

 
Material escolar 39,54 

 
Plataforma de gestió integral  15,00 

 
Total  135,00 

   

 
2n ESO 
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Agenda escolar 2,77 

 
Carpeta escolar 3,00 

 
Activitats escolars fora del centre 74,69 

 

Material escolar 39,54 

 
Plataforma de gestió integral  15,00 

 

Total  135,00 

 

 
 
 

 
 

 
3r ESO 

 

 

Agenda escolar 2,77 

 
Carpeta escolar 3,00 

 
Activitats escolars fora del centre 74,69 

 
Material escolar 39,54 

 
Plataforma de gestió integral  15,00 

 

Total  135,00 

   

 
4t ESO 

 

 
Agenda escolar 2,77 

 
Carpeta escolar 3,00 

 

Activitats escolars fora del centre 74,69 

 
Material escolar 39,54 

 
Plataforma de gestió integral  15,00 

 
Total  135,00 

   

 

1r BATXILLERAT 

 

 
Agenda escolar 2,77 

 
Carpeta escolar 3,00 

 
Activitats escolars fora centre (matèries comunes)  56,00 

 
Material escolar 41,23 

 

Plataforma de gestió integral 15,00 

 
Total  118,00 

 

 
 

          Aquesta reducció també afecta a preu per matèria o assignatura  del curs 1r Batxillerat:  
 

- Preu per matèria o assignatura 1r Batxillerat  

                                              

11,80 
 
 

 
3- V. PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ PER ADULTS CAN NOÈ 

 
 

Els canvis en els preus del Centre de Formació d’Adults Can Noè pel curs 2021-2022 que es 
proposen són els següents: 
 
 



 41 

1- Preu dels cursos de Formació no reglada de informàtica i idiomes es redueix un 25%:  
 

CURSOS 
 

PREU 

   

Cursos d'informàtica i idiomes (anglès, francès)  
 

 

0,80 €/hora 
 
 

 

2- Preu del curs d’accés a Cicles formatius de grau mitjà (CAM) es redueix en un 25%  
 
 

CURSOS 

 

PREU 

   

Cursos d'accés a cicle formatiu de grau mitjà (CAM) 
 

 

69,00 €/curs 
 
 

 
 

3- Crear un nou preu per altres cursos de formació no reglada:  
 
 

CURSOS 

 

PREU 

   
Altres cursos formació no reglada 

 
2,40 €/hora 

 

 
 
Fonaments de dret  
 

1.-  L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa 
també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
En aquest aspecte, figuren a l'expedient els pertinents informes econòmics, els quals 
manifesten que diversos dels preus públics proposats no cobreixen els costos del servei. 
 
Ara bé, tal com hem dit, el TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics  per 
sota del cost del servei. 
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En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que 
tenen els poders públics de garantir a tota la ciutadania el dret fonamental a l’educació, 
establert a l’article 27 de la Constitució Espanyola, així com el dret a l’accés a la cultura, 
consagrat a l’article 44.1 de la mateixa norma. Conseqüentment, l’existència de raons 
d’interès públic justifiquen que els preus proposats no cobreixin la totalitat del cost dels 
serveis. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.  
 
 
Atès el que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar les modificacions dels preus públics d’Ensenyament per al curs 2021-2022, 

de d’institut Miquel Biada  d’acord amb la part expositiva de la present resolució.  
 
Segon.- Aprovar les modificacions dels preus públics d’Ensenyament per al curs 2021-2022, 

del Centre de Formació d’adults de Can Noè d’acord amb la part expositiva de la 
present resolució 

 
Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 

a l’e-tauler municipal.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

 

 

 

Servei de Compres i Contractacions  

 

10  - ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE 

RESIDUS MUNICIPALS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES.  

 

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

Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent 

 

“1. Per acord del Ple de l´Ajuntament  de data 2 d´octubre  de 2020, es va iniciar el 
procediment de contractació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i de 
platges, dividit en els lots següents: 
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Lot 1 : Servei de neteja viària i platges, serveis de recollida de residus domiciliaris i 
assimilables, i pla de comunicació fins  a 51.113.256,12 € 
 
Lot 2: Servei de recollida concertada de voluminosos fins a 2.555.902,40 €  
 
Lot 3: Servei de qualitat i proximitat fins a 636.225,14 € 
 
 
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les següents 

empreses: 
 
LOT 1: FCC Medio Ambiente, SAU 
 Valoriza Servicios  Medioambientales, SA 
  
LOT 2: Solidança  Treball EI, SL 
 
LOT 3: Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL  
 SMA Solucions Mediambientals Assessors, SLU 
 SM, Sistemes Ambientals, SL 
 
 
3. Mitjançant informe de data  24  de febrer de  2021, del cap del Servei d’Espais Públics,  

del responsable de la unitat de residus i de la  tècnica de suport especialitzada efectuen la 
valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor, del Lot 2   amb el següent 
resultat: 
 
LOT 2: Solidança  Treball EI, SL 76,25 punts  
 
 
4. Mitjançant informe de data  24  de febrer de  2021, del cap del Servei d’Espais Públics,  

del responsable de la unitat de residus i de la  tècnica de suport especialitzada efectuen la 
valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor, del Lot 3   amb el següent 
resultat: 
 
LOT 3: Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL  68,75 punts 
 SMA Solucions Mediambientals Assessors, SLU  35,00 punts.  
 
 
L´empresa SM, sistemes ambientals SL s´exclou de la licitació atès que inclou en el sobre 2 
documentació que es valora mitjançant criteris automàtics. La documentació que contenen 
els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació  que permeti conèixer el contingut del sobre  
relatiu als criteris de valoració automàtica. 
 
 
 
5. Mitjançant informe de data  23  de març de  2021, del cap del Servei d’Espais Públics i  del 

responsable de la unitat de residus  efectuen la valoració del sobre 2 , criteris que depenen 
d´un judici de valor, del Lot 1,   amb el següent resultat: 
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LOT 1: FCC Medio Ambiente, SAU 66,28 punts  
 Valoriza Servicios  Medioambientales, SA 28,37 punts 
  
 
6. Mitjançant informe de data 1 d´abril  de  2021, del cap del Servei d’Espais Públics  i del 
tècnic de residus efectuen la valoració del sobre 3,  criteris automàtics, amb el següent 
resultat: 
 
 
LOT 1: FCC Medio Ambiente, SAU 90,33 punts  
 Valoriza Servicios  Medioambientales, SA 100,59 punts  
  
LOT 2: Solidança  Treball EI, SL 101 punts  
 
LOT 3: Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL  101 punts 
 SMA Solucions Mediambientals Assessors, SLU  71,13 punts.  
 
 
Resultant la següent valoració final: 
 
LOT 1: FCC Medio Ambiente, SAU 156,61 punts  
 Valoriza Servicios  Medioambientales, SA 128,96 punts  
  
LOT 2: Solidança  Treball EI, SL  177,25 punts  
 
LOT 3: Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL  169,75 punts 
 SMA Solucions Mediambientals Assessors, SLU  106,13 punts.  
 
 
Es proposa adjudicar el Lot 1 a l’ empresa FCC Medio Ambiente, SAU, el Lot 2 a l’ empresa 
Solidança Treball EI, SL i el Lot 3 a l’ empresa  Técnicas de Control, Prevención y Gestión 
Ambiental, SL   
 
S’adjunta còpia dels informes. 
 
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partides  del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2021 i 
se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2022 a 
2026.  
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
   
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat 
conferides, PROPOSA al Ple de ĺ Ajuntament,  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Declarar exclosa l’ empresa SM, sistemes ambientals SL  atès que inclou en el 

sobre 2, criteris que depenen d´un judici de valor, documentació que es valora mitjançant 
criteris automàtics.  
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Segon. Adjudicar la contractació del Lot 1,  Servei de neteja viària i platges, serveis de 

recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació,  a favor de l’empresa 
FCC Medio Ambiente, SAU  d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a 
la resta de condicions contingudes en la seva proposició. 
 
Tercer. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovar un pressupost màxim de 50.854.917,16  euros, IVA no inclòs, pels cinc 
anys de durada del contracte. 
 
Quart. Condicionar l’ adjudicació al fet que l´ empresa adjudicatària , en el termini màxim de 

deu dies hàbils a comptar des del següents a la recepció de la notificació del present acord, 
aporti: 
 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de 

Mataró una garantia  per import de 2.542.745,86 €, corresponent al 5% del pressupost 
d´  adjudicació. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració 
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració 
local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 
executiu. 
 

c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. 
 

d) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un volum anual 
de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser 
almenys de 92.003.861,06  €.  
 

e) Relació dels serveis realitzats de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte del contracte 
realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, data i destinatari.  
 

f) Certificats acreditatiu d’haver executat, en els últims tres anys, un contracte de recollida 
de residus i de neteja de l’espai públic en àmbits poblacionals superiors a 100.000 
habitants. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 
al qual s’hagi prestat el servei 
 

g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones 
amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració 
responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
 
Cinquè. Adjudicar la contractació del Lot 2,  Servei de de recollida concertada a domicili de 

residus voluminosos  a favor de l’empresa Solidança Treball EI, SL  d’acord amb els preus 
unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 
proposició. 
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Sisè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovar un pressupost màxim de 2.417.751,40  euros, IVA no inclòs, pels cinc anys 
de durada del contracte. 
 
Setè. Condicionar l’ adjudicació al fet que l´ empresa adjudicatària , en el termini màxim de 
deu dies hàbils a comptar des del següents a la recepció de la notificació del present acord, 
aporti: 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de 
Mataró una garantia  per import de  120.887,57€, corresponent al 5% del pressupost d´  
adjudicació. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració 
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració 
local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 
executiu. 
 

c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 

d) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un volum anual 
de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser 
almenys de 1.533.541,52  €.  
 

e) Relació dels serveis realitzats de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte del contracte 
realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, data i destinatari.  
 

f) Certificat acreditatiu d’haver executat, en els últims tres anys, un contracte de recollida 
de voluminosos en àmbits poblacionals superiors a 10.000 habitants. Aquests certificats 
hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei  
 

g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones 
amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració 
responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
 
Vuitè. Adjudicar la contractació del Lot 3,  Servei de control de qualitat i educació ambiental 

amb agents de proximitat  a favor de l’empresa Técnicas de Control,  Prevención y Gestión 
Ambiental SL  d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de 
condicions contingudes en la seva proposició. 
 
Novè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovar un pressupost màxim de 573.052,04  euros, IVA no inclòs, pels cinc anys de 
durada del contracte. 
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Desè. Condicionar l’ adjudicació al fet que l´ empresa adjudicatària , en el termini màxim de 

deu dies hàbils a comptar des del següents a la recepció de la notificació del present acord, 
aporti: 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de 
Mataró una garantia  per import de  28.652,60   €, corresponent al 5% del pressupost d´  
adjudicació. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administrac ió 
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració 
local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 
executiu. 
 

c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 

d) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un volum anual 
de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser 
almenys de 381.735,09  €.  
 

e) Relació dels serveis realitzats de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte del contracte 
realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, data i destinatari. 
 

f) Certificat acreditatiu d’haver executat, en els últims tres anys, un contracte de serveis de 
proximitat i control de qualitat en àmbits poblacionals superiors a 10.000 habitants. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan púb lic o subjecte privat al qual  
s’hagi prestat el servei 
 

g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones 
amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració 
responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
 

Advertint els adjudicataris que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han 
retirat la seva oferta. 
 
 
Onzè. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es 

produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la documentació 
expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
recepció del requeriment. 
 
 
Dotzè.  Disposar: 

 

 A favor de FCC Medio Ambiente SAU  l’import de 55.381.938,52 €,  iva inclòs. 
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 A favor de Solidança Treball EI SL  l’import de 2.659.526,57 €, iva inclòs. 
 

 A favor de Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental SL l’import de 
693.392,97 €,  iva inclòs. 

 

 
Tretzè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents comptables: 

 
Document A/ núm. 1453 per import de 10.771.521,64 €.  
Document A_FUT/ núm. 1452 per import de 48.357.396,05 €.  
Relació AD núm. 1377 per import de 6.808.318,99 €.  
Relació AD_FUT núm. 1387 per import de 51.926.539,07 €.  
 
 
Catorzè. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides  dels pressupostos 
municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 a 2026, a fi de poder atendre les despeses 
que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats. 
 
 
Quinzè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.” 
 

 

 

 

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

feina feta a tot l’equip tècnic que ha estat treballant en el contracte i també al regidor Gomar, 

que en tot moment els ha estat informant del seu seguiment.  

Sí que nos hubiera gustado haber empezado el año también con el contrato y que no 

hubiera habido ningún tipo de percance. No obstante, esperamos que este contrato mejore 

sustancialmente la limpieza en nuestra ciudad.  

Solo añadir que nos ha faltado en algún momento la recogida de los aceites y de los textiles, 

tal y como comentamos en la última comisión.  

Por todo lo demás, esperamos que mejore mucho la limpieza en nuestras calles, que buena 

falta nos hace. 

 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró,  expressa el 

desig que té que el contracte es posi ja en marxa.    

M’agradaria fer tres reflexions al respecte:  
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En primer lloc, si analitzem l’empresa que ha guanyat el lot 1, que és on hi ha el gruix del 

contracte, veiem que s’han valorat dos tipus de criteris: els automàtics i els subjectius. Pel 

que fa als automàtics, curiosament ha guanyat l’empresa que ha perdut el contracte, però en 

els subjectius, que són els que tenen a veure amb la millora del servei i que costen més de 

controlar, és on l’empresa Fomento ha tret 67 punts per  davant dels 29 que ha tret Valoritza. 

Aquest fet ens demana estar molt atents i ser molt exigents a l’hora de controlar el contracte. 

Podríem dir que gairebé necessitem un únic regidor o responsable exclusiu per portar el 

control del contracte de la brossa. 

Aquí hem d’aplicar la fórmula que sempre s’aplica a tota la gestió dels serveis municipals: 

constància, continuïtat, aprofitar el moment ara que tenim un bon contracte i eficiència. És 

per això que estem a l’espera de veure com s’organitza tot aquest tema, com controlarem el 

contracte, etc. En parlarem en els propers dies i estem disposats a col·laborar en tot allò que 

calgui. 

La segona reflexió que faig és que l’èxit del contracte passa per dos punts molt importants: la 

comunicació i la corresponsabilitat dels ciutadans. Ens preocupa molt com ho comunicarem. 

Pensem que la manera idònia de comunicar-ho ha d’anar molt més enllà dels sistemes de 

comunicació tradicionals. Nosaltres hem proposat, per exemple, que l’Aula de Teatre de 

Mataró ens ajudi a explicar-ho als ciutadans d’una manera diferent, per exemple a través de 

performances als carrers. I sobretot, cal anar-ho a explicar a les escoles perquè els nens 

d’ara són els futurs ciutadans.  

Finalment, la nostra responsabilitat com a regidors és fer que les coses passin, i ara tenim 

l’oportunitat per deixar de sentir frases com “Mataró és brut”, “Mataró fa pudor”...  

Agraïm el tracte que ens ha ofert el Sr. Gomar, el consens al qual hem arribat, el feedback 

que sempre hem tingut dels tècnics municipals, a qui cal felicitar, i m’agradaria destacar que 

en tot aquest procés hem estat capaços de deixar de banda les ideologies polítiques. Aquest 

és un dret que tenim els ciutadans de tenir una ciutat neta.  

A Junts ens agradaria que aquesta forma de treballar consensuada arribés a molts més 

àmbits, per exemple, al de les llicències municipals, per tal d’arribar a una solució conjunta.  

Res més, n’estem satisfets. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot a favor del contracte. 

Ens sembla que és un projecte que dona resposta a una necessitat sentida per part de tota 

la ciutadania, i també una demanda continuada que hem estat reclamant des del grup 

municipal d’ERC sobre el mal estat de la ciutat en molts aspectes.  

Recordem que al 2018 es va fer una denúncia pública justament contra FCC, perquè 

barrejava fraccions de residus, que va acabar en una multa de 150.000 € que el jutge va 

deixar finalment en 25.000 € i que l’Ajuntament no va recórrer. Aquests fets van portar a la 

rescissió del contracte que hi havia i a l’inici dels treballs per fer-ne un de nou.  

Crec que és un plec de condicions molt ben fet, amb una separació dels lots ben feta. De fet, 

nosaltres vam proposar que en el lot 3 d’auditoria i control de qualitat no es permetés la 

participació de cap de les empreses que optessin als lots anteriors, i atesa l’experiència i que 

FCC ha tornat a guanyar, aquest control esdevindrà un factor clau de l’èxit del contracte.  

Voldria també tenir un reconeixement per a totes les persones que han treballat en aquest 

plec, i especialment a dues d’elles: el Sr. Joan Campmajó i la Sra. Maria Calvo, i els seus 

equips. És un plec que incorpora nous procediments, que assaja noves alternatives i que 

mereix l’esforç de tothom perquè sigui un èxit. I també vull agrair el fet que el Sr. Gomar ens 

n’hagi mantingut sempre informats i hagi tingut en compte les nostres aportacions , cosa que 

no és habitual en aquest Govern. Un projecte d’aquesta importància, conduït d’aquesta 

manera i amb el vot favorable de tothom parla bé de tots nosaltres i no treu mèrit al Govern.  

Per garantir que tot vagi bé, és fonamental l’auditoria i el control inflexible del que faci 

l’empresa, que torna a ser FCC. Important també la conscienciació, la disciplina i la 

responsabilitat ciutadana, i en aquest sentit serà crucial una bona comunicació i una bona 

formació de la ciutadania, com també reflexionar bé propostes com la d’eliminar els incentius 

a la deixalleria en contraposició a l’aparent manca de conseqüències per a aquells ciutadans 

que no respecten les normes.  

Cal desenvolupar també els mecanismes de control i de seguiment tècnic i polític. Tenim 

pendent els propers dies veure com seran els mecanismes de control, la taula de seguiment 

dels grups polítics, etc. 

Finalment, algunes idees més:  

Ens preocupava en el seu moment el risc de què passaria quan deixéssim de disposar dels 

fons FEDER per al finançament dels aspectes més innovadors del contracte, i això ens 

continua preocupant. 
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També volem posar sobre la taula la necessitat de treballar de cara al futur amb la 

progressivitat de la taxa, calculada, en el seu tram principal, a partir del volum generat. És a 

dir, una taxa per generació i corregida posteriorment aplicant-hi criteris de progressivitat, 

sobretot tenint en compte la renda.  

I també ens preocupa que encara no s’hagi emprès la revisió en profunditat dels plecs i 

condicions de recollida de la brossa comercial, que hem anat plantejant en diverses 

ocasions. Pensem que hi ha una incoherència interna entre les diferents superfícies 

d’establiments i diferents fraccions amb les quantitats que es cobren en un cas i en l’altre. 

Això cal treballar-ho amb vistes a aconseguir una cobertura molt millor de la taxa.  

Per la nostra part, farem tot el possible perquè el contracte sigui un èxit, però depèn del 

Govern que totes les coses que hem dit per garantir-ho siguin portades a la pràctica.  

 

 

 

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

Transició Ecològica i Cultura, agraeix les aportacions fetes per tots els representants dels 

grups. 

El regidor Font parlava dels dos temes que a mi més em preocupen i que alhora més 

m’agraden del contracte: la comunicació —hi invertirem més de 180.000 € anuals perquè 

entenem que hem de comunicar-nos amb els mataronins d’una manera diferent— i la 

governança del contracte —invertirem més de 600.000 € en el lot 3, és a dir, en la 

fiscalització de la qualitat del servei, i posarem en marxa una taula de governança formada 

pel Govern, l’empresa, els treballadors, l’oposició i els sindicats—. En definitiva, aquest 

contracte té totes les eines perquè les coses surtin bé. 

El contracte també demostra que la política municipal és acord i aquest Govern hi ha tingut 

la mà estesa, seguint la manera de treballar que sempre ens ha demanat l’alcalde Bote. 

Agraeixo la feina feta, mirem endavant, continuem treballant i ocupem els espais perquè el 

més important és que la nostra ciutat sigui reconeguda i coneguda a fora dels nostres límits 

com una gran ciutat.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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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.    

 

 
 
 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

11 - RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN EL PROJECTE 

TÈCNIC APROVAT PROVISIONALMENT DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A 

L’HOMOGENEÏTZACIÓ DE LA ZONIFICACIÓ DE LA CANTONADA 

DELS CARRERS BLANES-GALICIA-PREMIÀ-SANTA CATERINA, 

RELATIVA AL NÚMERO ASSIGNAT DE LA CLAU URBANÍSTICA PER 

DUPLICITAT. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
El Ple de l’Ajuntament el 4 de març de 2021, va aprovar provisionalment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació MPG-99 relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de 
la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià, en la qual es creava la nova subclau 1c18 
específica per aquesta cantonada, anomenada: 
 
- Zona 1c18 creixements en front de carrer “cantonada carres Blanes-Galícia-Premià” 
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Però s’ha observat l’errada material que la clau 1c18 ja esta creada en el Pla de millora 
urbana Ronda de la República, 64, aprovada definit ivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, en sessió de 5 d’octubre de 2020, que s’anomena:  
 
- Subzona 1c18. Zona de creixement en front de carrer “Ronda de República – Unió”. 
 
Cal rectificar aquesta duplicitat de subclaus i substituir en la documentació la subzona 1c18 
per la 1c19 que li correspon per ordre de creació. 

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. 

Vist l’informe jurídic i l’article esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’errada material en la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
MPG-99 relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes -
Galicia-Premià, redactada pel servei tècnic municipal, i corregir tota la documentació de la 
forma següent: 
 

On diu:  1c18 
Ha de dir:  1c19  
 

Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a l’aprovació definitiva amb la rectificac ió 
d’errada material, aquest acord i el document tècnic rectificat. 
 

  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

12 - RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN EL PROJECTE 

TÈCNIC APROVAT DEFINITIVAMENT DEL PLA ESPECIAL DEL 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ CAMÍ RAL DE LA 
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MERCÈ, RELATIVA ALS NÚMEROS DE CARRER D’ALGUNES DE 

LES FINQUES AFECTADES. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
La Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió d’1 de febrer de 2021, 
va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic 
Camí Ral de la Mercè, publicada al DOGC el 15 de març de 2021.   
 
S’ha observat que en la pàgina 11 de la Memòria i en la fitxa 432 del catàleg, els trams de 
les finques enumerades com protegides a nivell D de carrer (conjunts o paràmetres d’interès 
tipològic, ambiental i compositiu) no coincideixen amb la proposta de catalogació del plànol 
4.2. 
 
Els trams de carrers protegits a nivell D al plànol 4.2 són els correctes i s’adeqüen a la 
finalitat del planejament aprovat, que en la memòria diu:  
 

- A la pàgina 7: “Per últim es proposa també reconèixer com a conjunt d’interès 
tipològic, ambiental i compositiu (nivell de protecció D) els trams del Camí Ral de La 
Mercè que mantenen l’alineació històrica avançada i quines façanes tot i no tenir 
el suficient valor per ser catalogades una per una, en conjunt contribueixen a 
potenciar l’interès compositiu i el  caràcter històric d’aquest carrer.” 
 

- A la pàgina 10: “Per últim, el document reconeix també el valor com a conjunts o 
paràmetres d’interès tipològic, ambiental i compositiu alguns trams del carrer quines 
edificacions no estan catalogades per elles mateixes però que contribueixen a 
millorar l’harmonia del conjunt i contextualitzar el patrimoni. A aquests trams de 
carrer se’ls atorga el nivell de protecció D.” 

 
El document aprovat que cal corregir, a la pàgina 11 de la Memòria, diu:  
 

2.2 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL 
 
El present document proposa atorgar els següents nivells de protecció a les següents 
finques: 
... 

 Nivell de protecció D, referit a la protecció de conjunts o paràmetres d’interès  
tipològic, ambiental i compositiu als següents trams del Camí Ral: 428-432, 442- 
468, 486-488, 429-445, 461-467 i 499-511. 

 
En aquests trams estan incloses les finques 460, 464 i 486-488 que no tenen els valors 
protegits per haver estat enderrocades les antigues edificacions i enretirades de l’alineació 
històrica. 
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Per altra banda no inclou el tram de les finques 490 a 508, que mantenen l’alineació històrica 
avançada i contribueixen a millorar l’harmonia del conjunt i contextualitzar el patrimoni.  
 
En canvi el plànol 4.2 de proposta de catalogació aprovat, recull de forma correcta els trams 
de carrer de nivell de protecció D, que són: 
 

Camí Ral de la Mercè: del 428 al 432 parells, del 442 al 458 parells, del 466 al 472 
parells, del 490 al 508 parells, del 429 al 445 imparells, del 461 al 467 imparells i del 499  
al 511 imparells, tots inclosos. 

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. 

Vist l’informe jurídic i l’article esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció 
dels següents ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’errada material en la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni 

Arquitectònic Camí Ral de la Mercè, redactada pel servei tècnic municipal, i corregir la 
documentació de la forma següent: 
 

a) A la pàgina 11 de la Memòria 

 
On diu:  Nivell de protecció D, referit a la protecció de conjunts o paràmetres d’interès 

tipològic, ambiental i compositiu als següents trams del Camí Ral: 428 -432, 442-

468, 486-488, 429-445, 461-467 i 499-511. 
 

Ha de dir:  Nivell de protecció D, referit a la protecció de conjunts o paràmetres d’interès 

tipològic, ambiental i compositiu als següents trams del Camí Ral:  del 428 al 432 
parells, del 442 al 458 parells, del 466 al 472 parells, del 490 al 508 parells, del 429 
al 445 imparells, del 461 al 467 imparells i del 499 al 511 imparells, tots inclosos.  

 

b) A la fitxa 432 

 
On diu:  DENOMINACIÓ: 

Camí Ral de la Mercè (428-432, 442-468, 486-488, 461-467 i 499-511) 
 

Ha de dir:  DENOMINACIÓ: 

Camí Ral de la Mercè (del 428 al 432 parells, del 442 al 458 parells, del 466 al 472 
parells, del 490 al 508 parells, del 429 al 445 imparells, del 461 al 467 imparells i del 
499 al 511 imparells, tots inclosos) 

 
 

Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la rectificació del document 
aprovat definitivament, aquest acord i el document tècnic rectificat. 
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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.    

 

 

 

Direcció de Promoció Econòmica 
Servei d’Ocupació i Empresa  

 

13 - APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER AL FOMENT 

DE L’OCUPACIÓ, AMB L’ATORGAMENT D’AJUTS A EMPRESES QUE 

CONTRACTIN PERSONES EN ATUR, DINS EL PLA DE REACTIVACIÓ 

DE L’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

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

següent 

 

1. La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, 
entre d’altres, fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de 
qualitat a la ciutat, promocionar la indústria, el comerç i l'emprenedoria; promocionar i 
consolidar l’economia social i solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les 
inversions. 
 

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 17 de 
desembre de 2020 va aprovar la concessió a l’Ajuntament de Mataró d’una subvenció per a 
la implementació del Pla de Reactivació de l’Ocupació per al 2021, per un import de 
431.573,47 €, calculada en base a les dades de població de Mataró i a la seva taxa d’atur, 
amb la finalitat de fomentar l'ocupació atenent, de manera específica, les necessitats dels 
col•lectius en risc d'exclusió social. 

Dins de les modalitats de suport previstes d’aquest programa es preveu una subvenció per 
«Ajuts a la contractació laboral», que pretén fomentar la contractació de persones en atur 
per a què disposin d’oportunitats laborals en entorns productius a través d’ajuts a les 
empreses per a la contractació d’aquestes persones i mirant de garantir la seva 
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permanència. Aquests ajuts suposen la subvenció d’una part dels costos dels contractes 
que es realitzin a persones en atur.  

3.  L’ extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha 
conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control 
de la pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID19. 
4.  Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22 
de maig de 2020 es va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de 
Mataró. La proposta d’establir una línia de subvencions pel foment de l’ocupació, aprovada 
en la sessió de 26 de març de 2021, es suma a les mesures de xoc per a la reactivació que 
es van aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació.  

Aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte en l’economia i 
el teixit productiu que en aquest moment estem vivint per causa del COVID-19, amb 
l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica. 

5.  El Cap de Servei d’Ocupació de la Direcció de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró ha emès informe favorable a l’aprovació d’unes bases reguladores, 
per a l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant 
la contractació de persones en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació de la Diputació 
de Barcelona, per un import màxim de 200.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
420100/241240/47000 del pressupost municipal de 2021. 
 

6. El Ple municipal extraordinari de 8 d’abril de 2021 d’aprovació inicial de modificació 
del Pressupost, ha aprovat habilitar crèdit suficient per aquesta acció. Donat que la 
modificació es troba actualment en fase d’exposició pública, la proposta d’aprovació de 
bases per part del Ple, quedarà condicionada a l’aprovació de la modificació de pressupost 
que, de no presentar-se al·legacions, esdevindrà definitiva el dia 4 de maig.  

Vist l’informe favorable dels Serveis jurídics amb el vistiplau de Secretaria General, 
l’informe d’Intervenció de Fons 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 per a l’atorgament de subvencions destinades a 

fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Pla de 
Reactivació de l’Ocupació de la Diputació de Barcelona d’acord amb els termes del 
document annex que consta a l’expedient.  

Segon.- 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. 
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
FOMENTAR LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN 

EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
 

Antecedents 
 
Mataró, capital del Maresme amb més de 126.000 habitants, va patir la crisi econòmica de forma molt  

acusada. Actualment presenta la taxa d’atur més alta entre les ciutats amb més de 50.000 habitants 
de Catalunya, amb prop de 10.000 persones en situació d’atur, una bona pa rt d’elles en atur de llarga 
durada. 

 

Actualment, l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha conduït a 
que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles per al control de la pandèmia.  

Entre elles el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es 
declarava l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.  

Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22  de maig de 2020 es 

va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró.  

En sessió celebrada el dia 26 de març de 2021 es va aprovar la proposta d’establir una línia d’ajuts 
per facilitar el foment de l’ocupació, que es suma a les mesures de xoc per a la reactivació que es van 

iniciar l’any 2020 per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació .  

Aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte en l’economia i el teixit 
productiu que en aquest moment estem vivint per causa del COVID-19, amb l’objectiu d’afavorir la 

reactivació econòmica.  

 
Per tal de fomentar la contractació de les persones en situació d’atur per part de les empreses, 
l’Ajuntament de Mataró, a través del seu Servei d’Ocupació (SOM ), ha dissenyat una línia de 

subvencions amb l’objectiu principal de millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de 
treball de persones que tenen especials dificultats d’inserció.  
 

Aquestes bases regulen la subvenció a empreses i entitats  d’una part dels costos de la contractació 
de persones que es trobin en situació de desocupació. Es tracta de que aquestes persones disposin 
d’oportunitats laborals en entorns productius, mirant de garantir la seva continuïtat, afavorint la 

integració de la persona treballadora en el mercat de treball i la seva permanència en el mateix.  
   

El projecte va adreçat a autònoms i empreses que contractin una persona que es trobi en 

situació d’atur i compleixin els requisits marcats en aquestes bases. 

 

Aquesta línia de subvenció, amb un pressupost total de 200.000 € que serà compatible amb altres  
ajudes públiques que comparteixin el mateix objecte, ha estat possible gràcies a la subvenció que 
l’Ajuntament de Mataró ha rebut de la Diputació de Barcelona, dins del Pla de reactivació de 

l’ocupació per al 2021. 
 
 

 
Article 1 
Objecte 

 
L'objecte d'aquestes bases es regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,  
atorgament, justificació i pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Mataró relatives a 

la contractació laboral per un termini no inferior a tres mesos de persones desocupades, en el marc  
del Pla de reactivació de l’ocupació per al 2021 de la Diputació de Barcelona.  
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Article 2 

Beneficiaris  

 
2.1 Podran ser beneficiàries de la subvenció prevista en aquestes bases els autònoms (persones 
físiques) i les empreses (persones jurídiques societàries) que compleixin les condicions i els requisits 

següents: 
 

- Realitzar l’activitat empresarial a la ciutat de Mataró  

 

- En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat  

professional.  
 

- En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i inscrita en el registre 
corresponent, si s’escau. 

 

- Realitzar una contractació per un període mínim de 3  mesos a persones en situació d’atur.  

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró,  
l’Agència Tributària i la Seguretat Social mentre duri tot el procediment: en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució de l’atorgament i abans  de rebre el 

pagament.  

- No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral.  

- No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria 

d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en 
matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.  

- No incórrer en alguna de les causes d’incompatibilitat o p rohibició d’obtenir subvencions  
previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  general de subvencions.  

- Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord 
amb la Llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret  

364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 de juliol.  

- Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit de 
prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la 

gestió dels residus generats.  

- Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral i  
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. I 

en cas que es  disposi d’una plantilla igual o superior a vint -i-cinc persones, comptar amb els  
mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i 
d’intervenció en llurs centres.  

 

- Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 
1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es 
puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals. 
Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui 

quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos 

- No podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d'ocupació durant la 
vigència del contracte subvencionat. Així mateix, la  jornada de treball, ha de ser,  com a 

mínim, del 50% de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable. 
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- S’exceptua d’aquestes obligacions la incoació d’expedients de regulació temporal d’ocupació,  
amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos legalment a l’article 

47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització de l’activitat econòmica 
provocada per la pandèmia COVID-19.  

 

 
2.2 L’Ajuntament podrà comprovar que l’empresa es troba en possessió dels permisos corresponents 
a l’activitat. 

 
Article 3 

Requisits de les persones contractades:  
 

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents abans de la data de la 
contractació : 
 

- Trobar-se en situació d’atur i registrades/inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
com a demandants d’ocupació no ocupades .  

- No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS  

- No haver estat contractades per l’empresa en els darrers 6 mesos.  

 

L’Ajuntament de Mataró efectuarà les comprovacions necessàries per confirmar que es compleixen 
tots els requisits en relació a les persones contractades. La manca de compliment d’aquests requisits 

comportarà la denegació de la subvenció.  

 
Article 4 

Gestió de les ofertes de treball i selecció de personal  
 
Les ofertes de treball per les quals se sol·licita la subvenció es gestionaran preferentment per la borsa 

de treball del SOM, que pot col·laborar en el procés de preselecció aportant candidatures de les  
persones inscrites al SOM, tot i  que seran les  empreses les que realitzin la selecció dels  
treballadors/es més adequats/des segons les seves necessitats. 

 
Article 5 
Característiques dels contractes de treball  

 
5.1 La durada dels contractes haurà de ser com a mínim de 3 mesos .  

La contractació laboral podrà ser en qualsevol modalitat  contemplada per la normativa laboral vigent,  

excepte el contracte de relleu o substitució de persones treballadores amb dret de reserva de lloc de 
treball, en totes les seves modalitats. 

5.2 La jornada laboral fixada en el contracte ha de ser igual o superior al 50% de la que estableixi el 

conveni que correspongui com a jornada completa. En el cas que la jornada de treball sigui a temps 
parcial, la subvenció es calcularà en proporció a la jornada realitzada.  

5.3 La contractació objecte de subvenció s’ha de realitzar d’acord amb les categories professionals i, 

com a mínim, amb els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral de l’empresa on la persona 
efectivament presta els seus serveis.  

5.4 Són susceptibles d'aquests ajuts els contractes laborals subscrits conforme a les condicions 

establertes en les bases i data d’inici entre l’1 de gener i l’1 d’octubre de 2021. 

5.5 A l'apartat d'observacions o a la clàusula addicional del contracte de treball s'ha de fer constar 
obligatòriament el text següent:  
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"El present contracte de treball està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del Pla 
de Reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró.”  

 
En el cas de no ser possible preveure aquesta clàusula en aquest sentit al propi contracte,  cal 
comunicar al beneficiari que el contracte es finança amb càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest 

Pla. 
 
 

Article 6 
Despeses subvencionables i import màxim subvencionat.  
 

6.1 Són despeses subvencionables el salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, i les quotes corresponents a la seguretat social a càrrec de l'empresa de les  
persones contractades. 

 
6.2 Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses  efectivament  pagades, és  a dir,  
aquelles respecte les quals els actes de reconeixement de l 'obligació i de pagament material s 'hagi 

efectuat abans del termini de justificació.  
 
6.3 L'import màxim subvencionat per a la totalitat  dels conceptes especificats en l 'epígraf precedent  

anirà en funció de la durada del contracte i del col·lectiu contractat:   
 
 

 Contractes de 3 

mesos o superiors i 
inferiors a 4 mesos  

Contractes de 4 

mesos o superiors i 
inferiors a 5 mesos  

Contractes de 5 

mesos o superiors  

Persones 
desocupades de 30 

anys o més 

2.000,00 € 2.666,66 € 3.500,00 € 

Joves majors de 16 
anys i menors de 30 
anys 

2.500,00 € 3.333,33 € 4.500,00 € 

 

En cap cas, l'import de la subvenció atorgada per contracte podrà superar aquests imports. 
 
En cas que el contracte sigui a jornada parcial,  l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment  

en funció d’aquesta. 
 
6.4 No seran subvencionables les despeses derivades dels costos generats pel personal durant  

períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no 
efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions 
per matrimoni o per finalització de contracte. 

 
6.5 Només seran subvencionables un màxim de 3 contractes per persona sol·licitant.  
 

Excepcionalment, una vegada resoltes totes les sol·licituds i atorgades les primeres 3 subvencions per 
un mateix autònom o empresa sol·licitant, sempre i quan no s’hagi exhaurit el crèdit disponible en la 
convocatòria, es podran subvencionar fins un màxim de 3 contractes més per al  mateix autònom o 

empresa sol·licitant (màxim 6 contractes). El criteri per determinar l’ordre d’accés serà l’ordre de 
presentació de les sol·licituds previst a l’article següent.  
 

 
Article 7 
Presentació de sol·licituds i documentació  
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7.1 El període de presentació de les sol∙licituds és des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (B OPB) i fins el 15 d’octubre de 2021 o fins que 

s'exhaureixi el crèdit disponible.  
 
7.2 Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es vulguin formalitzar.  

7.3 El criteri per determinar l 'ordre d'accés a les subvencions, quan sigui necessari, serà l 'ordre de  
presentació de les sol∙licituds. Es considerarà com a data de presentació aquella en la que les  
sol·licituds reuneixen tota la documentació necessària, una vegada subsanades, en el seu cas, les 

omissions o defectes que, en la mateixa, s’hagin apreciat per l’òrgan instructor.  

 
7.4 La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica                     ( 

https://seu.mataro.cat ) mitjançant el model d'instància normalitzat. 

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la documentació que s’hagi d’acompanyar, es realitzarà 
exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el col·lectiu de 
beneficiaris al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut acred itant, davant d’aquesta 
Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del temps, la disposició dels mitjans tècnics i 

la qualificació per a utilitzar-los que els habilita, sobradament, per això.  

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de contactar 
amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web municipal 

www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

 

7.5 La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona física o pel representant legal de la persona 

jurídica titular. En cas de poder mancomunat, hauran de presentar un document en el que s’acrediti  
que ambdós apoderats donen consentiment a la presentació de la sol·licitud.   

 

7.6 La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: 
 

a) NIF/NIE o CIF de la persona sol·licitant 

 
b) En cas de persones jurídiques, documentació que acrediti la representació: escriptura de 

constitució i estatuts de la societat, elevació a públic d’acords socials, document acreditatiu de 
poders del representant de l’entitat. 
 

c) NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa.  
 
d) Alta censal de realització de l’activitat empresarial al municipi de  Mataró (model de l’AEAT 036 o 

037). 
 
e) Declaració responsable de l’empresa respecte:  

 
 No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral  

 Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral i  

l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i  homes. I en 
cas que es  disposi d’una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, comptar amb els mitjans 
per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de s exe i 

d’intervenció en llurs centres. 

 No haver realitzat acomiadaments ni incoat expedients de regulació d'ocupació durant la 
vigència del contracte subvenciona  amb l’excepció de la incoació  d’expedients de regulació 

temporal d’ocupació, amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos 
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legalment a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització de l’activitat  
econòmica provocada per la pandèmia COVID-19.  

 
 Si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, incloent-
hi els imports sol·licitats o concedits.  

  
 No trobar-se incurs, el sol·licitant de la subvenció, en cap de les circumstàncies previstes en 
els apartats 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencio ns. 

 
 No haver contractat en els darrers 6 mesos a la/les persona/es participant/s del projecte per 
raó de la/les qual/s es sol·licita la subvenció. 

 

 Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 
1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es puguin rebre 
no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de t res exercicis fiscals. Aquest límit  
s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària,  sigui quina sigui la 

seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos  
 
f) DNI o NIE de la persona desocupada contractada.  

 
g) Contracte de treball registrat a l’OTG on consti la durada del mateix. 
 

h) Alta a la Seguretat social de la persona contractada.  
 
i) Dades del compte corrent (IBAN) de l’entitat bancària a la qual s’haurà de transferir l’import de  la 

subvenció en cas que sigui atorgada. 
 
 

7.7 De conformitat a l’article 35.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i del  
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la declaració 
responsable faculta l'Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen, sens 

perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial. 
 
En qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament de Mataró podrà sol·licitar els documents 

d'aclariment o complementaris necessaris. 
 
La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de 

la subvenció.  
 
7.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les  

normes que la regulen.  
 
7.9 Si la documentació presentada no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la 

documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol∙licitant 
perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals, i si 
no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l’òrgan competent, i 

s’arxivaran les actuacions sense més tràmit. 
 
 

Article 8 
Procediment d’atorgament 
 

8.1 La instrucció del procediment  correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró. 
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8.2 El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.  
Transcorregut el termini fixat  sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 

desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.  

8.3 La resolució de l’atorgament correspondrà al regidor delegat d’Ocupació i Empresa. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar,  

amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós  
administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos.  

8.4 No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.  
 
Article 9 

Compatibilitat de la subvenció  
 
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per d'altres administracions o ens  

públics o privats.  
 
Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 

total de l'actuació subvencionada a desenvolupar.  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la pet ició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica o 

privada concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.  
 
Article 10 

Termini i forma de justificació  
 
10.1 Amb caràcter general, el termini per justificar les subvencions serà de dos mesos des de la 

finalització del termini elegible del contracte i com a màxim el 15 de febrer de 2022.   
 
En el cas que la data de finalització del contracte o de la finalització del termini elegible sigui anterior a 

la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a partir de l’endemà 
de rebre la notificació electrònica.  
 

10.2 Per a la  justificació serà necessària la presentació de la documentació següent :  
 
-  Nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social (RLC i RNT) on consti  el treballador/ora 

objecte de la subvenció corresponents als mesos subvencioables del contracte.  
 

- Justificant bancari del pagament de la nòmina i de la Seguretat Social a càrrec de l 'empresa. En cas 
de fer el pagament de la nòmina en efectiu caldrà presentar, a més del rebut de nòmina signat pel 
treballador/a, la còpia de l’assentament comptable del pagament esmentat, o llistat de la comptabilitat  

que acrediti aquest pagament en efectiu. 
 
- Model 110 i justificants de pagament de l’IRPF corresponents al període del contracte. 

 
- Declaració, amb especificació dels imports, de les altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, públics o privats, obtinguts per a finançar la mateixa actuació. En el supòsit que no 

s’hagués obtingut cap altra subvenció, ajut, ingrés o recurs, cal presentar la corresponent declaració 
responsable negativa. 
 

- Declaració responsable de no haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de 
regulació d'ocupació durant la vigència del contracte en la categoria per a la qual es reali tza la 
contractació amb l’excepció d’expedients de regulació temporal d’ocupació, amb suspensió de 

contractes o reducció de la jornada laboral previstos legalment a l’article 47.1 de l’Estatut dels  
Treballadors, a causa de la paralització de l’activitat econòmica provocada per l’epidèmia Covid -19.   
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- En el cas de no haver estat possible preveure la  clàusula prevista a l’article 5.5 d’aquestes bases 
al  contracte, declaració responsable de comunicar a la persona beneficiària, que el contracte es 

finança amb càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest Pla.  
 

-  En cas d’ajudes per un import superior a 10.000 €, declaració emesa pel responsable de l’empresa 

de les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer -les públiques al portal 

de transparència 
 
10.3  El període elegible de les despeses serà des de l’1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre 

de 2021. Així el darrer mes de les contractacions elegible serà desembre de 2021.  
 
En qualsevol cas, el termini màxim de despeses a subvencionar serà de 5 mesos. 

 
10.4 En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
notificarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim 

improrrogable de deu dies naturals, a comptar de l 'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment  
q ue de no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció per la totalitat de l 'import inicialment  
concedit sense que el beneficiari pugui efectuar cap tipus de reclamació per la pèrdua de la 

subvenció.  
 
 

Article 11 
Renúncia i substitució de treballadors/es 
 

En cas de finalització del contracte per no superar el període de prova o per  baixa voluntària del/la 
treballador/a abans de t ranscórrer el període previst, serà subvencionable, sempre que el contracte 
s’hagi formalitzat per un període mínim de 3 mesos  

 
En aquest supòsit, la subvenció serà proporcional als dies treballats, tot tenint en compte una 
subvenció màxima de 666,66 €/mes per a persones desocupades de 30 anys o més i de 833,33 € 

mes per a joves desocupats menors de trenta anys, i es dictarà la resolució corresponent de 
modificació de la subvenció.  
 

La formalització d’un contracte per donar cobertura a una baixa fins a l’esgotament de la vigència del 
contracte ha de ser, com a mínim de 3 mesos, ja que té la consideració d’una contractació nova i, per 

tant, ha de complir el requisit de durada mínima. 
 
La substitució de la persona contractada inicialment s’haurà de produir en el termini màxim de 30 dies  

des de la baixa en l’empresa, i amb una persona que reuneixi tots els requisits previstos a l’article 5 
d’aquestes bases.  
 

 
Article 12 
Revisió, revocació, modificació i renúncia. 

 
12.1 Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament de Mataró procedirà a la 
revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos següents: 

 
- Contractació de persones que no reuneixin els requisits exigits per aquestes  bases. 
 

- Quan el beneficiari hagi realitzat acomiadaments o hagi incoat algun expedient de regulació 
d’ocupació de qualsevol tipus amb l’excepció prevista a  l’article 2 d’aquestes bases reguladores.  
 

-  Manca de justificació o justificació incompleta dels fons rebuts.  
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- Incompliment de la finalitat i/o de les condicions en base a les quals la subvenció va ser concedida. 
 

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part  de 
l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.  
 

- Qualsevol altre incompliment de les prescripcions d’aquestes bases i dels preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de les normes que la despleguen.  
 

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s'ha de concedir un termini  
d'audiència de 15 dies hàbils al beneficiari abans de resoldre.  
 

12.2 La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa 
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l 'afectació que s'hagués 
imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.  

 
Article 13 
Pagament de la subvenció 

 
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al 
compte de la persona/empresa beneficiària, en el cas que la presentació de la documentació 

justificativa de la despesa realitzada sigui correcta, en el termini màxim de dos mesos des de la data 
d'aprovació de la justificació, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària pel pagament.  
 

Article 14 
Obligacions dels beneficiaris. 
 

Els beneficiaris de les subvencions han de complir amb les obligacions següents: 
 

a) Complir amb l 'objecte, realitzar l 'activitat o adoptar el comportament que fonamenta l 'atorgament 

de la subvenció.  
 

b) Justificar la subvenció en els termes previstos en aquestes bases. 
 

c) Complir amb les obligacions especificades a l 'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  

general de subvencions. 
 

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat  Social. 
 

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi l’Ajuntament de 

Mataró, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida.  

 

f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats 

en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així 
com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquestes bases 
reguladores, amb la finalitat de garantir l 'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.  

 

g) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una 
banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'alt ra, l'adequació 

entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la 
realització d'aquestes activitats. 
 

h) Conservar els documents de qualsevol  mena justificatius de l 'aplicació dels fons rebuts per un 
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les  

justificacions. 
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i) Complir amb les mesures de difusió i publicitat que li exigeixi l’Ajuntament de Mataró en relació 

amb l'actuació subvencionada.  
 

j) Comunicar a l’Ajuntament de Mataró la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica 
concurrent o ajuts per la mateixa finalitat, que no s'hagin declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb 
posterioritat a ser-li atorgada la de l’Ajuntament de Mataró, i qualsevol altra alteració produïda en les  

ja comunicades, a fi i efecte que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. 
 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de 

l'aplicació donada als fons percebuts. 
 
k) Si l’import total de l’ajuda supera els 10.000 €, les persones jurídiques beneficiàries hauran de 

comunicar a l’Ajuntament, la informació relativa a les retribucions dels seus  òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de transparència municipal.  
 

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
podrà  suposar la revocació, pèrdua del dret a la subvenció, reducció o reintegrament de la subvenció  
concedida.  

 
 
Article 15 

Aplicació pressupostària i finançament 
 
L’import màxim corresponent a l'atorgament de les subvencions és de 200.000 € amb càrrec a la 

partida 420100/241240/47000 del pressupost de l'Ajuntament de Mataró de l’any 2021.  
 
La concessió de les subvencions restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

el moment de la resolució d'atorgament. 
 
 

Article 16 
Protecció de dades personals 
 

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, 
així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb 
la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.  

La participació en el programa d’ajudes, implica que les dades de caràcter personal que es 
comuniquin podran ser cedides a Administracions Públiques o entitats col·laboradores en compliment  
de les finalitats directament relacionades amb es funcions d’aquesta entitat.  

 

 
Article 17 
Publicitat 
 

Aquestes bases reguladores es sotmetran a informació pública per un període de 30 dies mitjançant 
la seva publicació al Butllet í Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal www.mataro.cat. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació o impugnació, l’acord 

d’aprovació esdevindrà definitiu.  
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La convocatòria de les subvencions, així com la relació de les persones beneficiàries i l’import dels 
ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a través de  la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  

 

 
Article 18 
Normativa aplicable 

 

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen les bases reguladores generals de 
subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997, la Llei 38/2003, de 

17 novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Real Decret 887/2006, de 24 
de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les 

bases d’execució del pressupost municipal vigent i la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de l a Llei 
reguladora de les hisendes locals. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i del Règim Local a Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Aquestes mateixes bases seran d’aplicació en cas d’obrir-se noves convocatòries posteriors amb la 
mateixa finalitat, sempre que es disposi d’assignació pressupostària a tal efecte, ja sigui provinent de 
pressupost no esgotat de la primera convocatòria, o de fonts pressupostàries complementàries.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

 

 

14 - APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A 

L’ATORGAMENT D’AJUTS A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTATS 

ECONÒMICAMENT PER LA PANDÈMIA DERIVADA DE LA COVID-19. 

 
 

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

següent 
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1. La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, 
entre d’altres, fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de 
qualitat a la ciutat, promocionar la indústria, el comerç, el turisme i l'emprenedoria; 
promocionar i consolidar l’economia social i solidària i fer de Mataró una ciutat més 
atractiva per a les inversions. 
 

2. Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus 
COVID19 ha conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures 
imprescindibles pel control de la pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels 
ciutadans, però inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una 
paralització parcial de l’activitat econòmica, limitant les condicions dels autònoms i 
empreses respecte les condicions del mercat en les que habitualment operen. 

3. Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22 de 
maig de 2020 es va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de 
Mataró. La proposta d’establir una línia de suport a la contingència per a autònoms i 
empreses que han resultat afectats econòmicament per la Covid-19, aprovada en la sessió 
de 26 de març de 2021, es suma a les mesures de xoc per a la reactivació que es van 
aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació. 
 

4. Aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte en 
l’economia i el teixit productiu que en aquest moment estem vivint per causa del COVID-19, 
amb l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica. 
 
5. El Director de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró ha emès informe 
favorable a l’aprovació d’unes bases reguladores, per a la concessió d’ajuts a autònoms i 
empreses afectats econòmicament per la pandèmia derivada del COVID-19 per un import 
màxim de 310.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 420000/433710/47900 del 
pressupost municipal de 2021. 
 

6. El Ple municipal extraordinari de 8 d’abril de 2021 d’aprovació inicial de modificació 
del Pressupost, ha aprovat habilitar crèdit suficient per aquesta acció. Donat que la 
modificació es troba actualment en fase d’exposició pública, la proposta d’aprovació de 
bases per part del Ple, quedarà condicionada a l’aprovació de la modificació de pressupost 
que, de no presentar-se al·legacions, esdevindrà definit iva el dia 4 de maig 

Vist l’informe favorable dels Serveis jurídics amb el vistiplau de Secretaria General, 
l’informe d’Intervenció de Fons 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 per a la concessió d’ajuts a autònoms i empreses 
afectats econòmicament per la pandèmia derivada del COVID-19, d’acord amb els termes 
del document annex que consta a l’expedient.  
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Segon.- 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 PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A AUTÒNOMS I EMPRESES 
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA PANDÈMIA DERIVADA DE LA COVID-19 

 

1.-Introducció  

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat a la ciutat, 
promocionar la indústria, el comerç, el turisme i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia 
social i solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions.  

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha conduït a 
que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la pandèmia.  
Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es 

declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sani tària ocasionada pel COVID19.  

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels ciutadans, però 
inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una paralització parcial de 
l’activitat econòmica,  limitant les condicions dels autònoms i empreses respecte  les condicions del 

mercat en les que habitualment operen.  

Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22 de maig de 2020 es 
va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró. La proposta d’establir una 

línia d’ajuts a la contingència per a autònoms i empreses afectats econòmicament per la Covid -19,  
aprovada en la sessió de 26 de març de 2021, se suma a les mesures de xoc per a la reactivació que 
es van aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació.  

 

2. Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’ajuts econòmics a autònoms i empreses 

per a la compensació de despeses forçoses derivades de  la situació de pandèmia creada per la 
Covid-19 generades a partir de l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març  pel 
que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid -19  

i les seves successives pròrrogues.  

 

3.- Termini d’execució 

El període d’execució de l’acció objecte d’aquests ajuts s’inicia amb l’entrada en vigor de l’estat 
d’alarma, en data 14 de març de 2020 i finalitza amb el termini de presentació de la sol·licitud de l’a jut  
establert a la convocatòria. 

 

4.- Beneficiaris sol·licitants: requisits i obligacions 

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, les empreses, persones físiques i jurídiques, que 

compleixin la totalitat de les següents condicions i requisits: 
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4.1 Condicions de les persones beneficiàries  

1) Tenir la condició de persona treballadora autònoma o microempresa.  

S’excepciona de la necessitat de ser microempreses, les empreses que realitzin serveis de  
restauració i allotjament, inclosos en els grups 681 i 687 dels epígrafs d’activitat econòmica (IAE), que 
podran tenir la condició de petita empresa.  

Es consideraran micro i petita empresa, aquelles empreses que compleixin els criteris recollits a 
l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de microempreses, 
petites i mitjanes empreses, segons el qual tenen la consideració de microempresa, les empreses que 

ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o el seu balanç general anual no 
excedeix de 2.000.000 €; i petita empresa, les empreses que ocupen a menys de 50 persones i el seu 
volum de negoci anual o el seu balanç general anual no excedeix de 10.000.000 €.  

2)  Desenvolupar l’activitat econòmica al municipi de Mataró.  

S’inclouen també aquelles activitats de caràcter temporal discontinu i l’activitat de venda no 
sedentària en els mercats de Mataró sempre que el domicili social i el de l’activitat estiguin a Mataró.  

3)  Que per mantenir l’activitat s’hagi hagut d’implementar noves estratègies per adaptar-se a les  
noves necessitats generades per la crisi derivada de la pandèmia Covid-19.    

 

  4.2 Requisits de les persones beneficiàries:  

1)  En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat 
professional.  

2)   En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent.  

3)   Que la persona que subscriu la sol·licitud disposa de facultats de representació de l’empresa.  

4)   Estar  en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.  

5)   Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Mataró.  

6)  Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, 
l’Agència Tributària i la Seguretat Social mentre duri tot el procediment: en el moment de la 

presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució de l’atorgament i abans de rebre el 
pagament.  

7)   No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de persona 

beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE número 
276, de 18.11.2003).  

8)  No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria 

d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria 
de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.  

9)  Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord amb 
la Llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 
364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 de juliol.  

10)  Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit de 
prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la 
gestió dels residus generats. 

11)  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de 
gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.  
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12)  Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 
1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es puguin 
rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals. Aquest 
límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina 

sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos.  

13)  Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Mataró, una activitat l ícita que no suposi 
discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi 

contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o 
molestes. 

14)  Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia que, aïlladament o 

en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, no 
superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.  

 

5.- Accions subvencionables i condicionants de  l’ajut 

Seran despeses subvencionables les següents despeses forçoses, derivades de:  

a) La implementació de mesures de seguretat, protecció i salut :  

- Obres 

 Obertura de portes i finestres  

 Intervencions per l’esponjament de l’aforament  

 Modificacions d’espais 

 Adaptacions d’equips de climatització  

 

- Béns i serveis: 

 Adquisició de material sanitari, higiènic i mampares. 

 Informació i senyalització 

 Disseny i impressió de productes amb recomanacions (cartells, díptics, etc.) 

 Senyalèctica 

 Adquisició de sistemes de desinfecció 

 Serveis extraordinaris de desinfecció 

 

 b) Subministraments de serveis bàsics (electricitat, aigua i gas), comunicacions i assegurances, en cas 

de suspensió total o parcial de l’activitat i fins un màxim de  6 mesos.  

 c)  Assessoria i gestoria per la tramitació excepcional d’ ERTO’s  

 d) Arrendament de local nou per poder realitzar l’activitat habitual complint amb totes les mesures de 

seguretat, protecció i salut. 

 e)  Informes o projectes tècnics: 

 Per adequació de local  i poder realitzar l’activitat econòmica amb garanties. 

 Per reorientació de l’activitat  
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 f) Implementació de nous serveis o adaptació dels existents per a mantenir l’activitat (exclosa la  
digitalització,  l’adquisició de maquinari, programari i serveis necessaris per incorpora r el teletreball i la  

venda en línia). 

Serà subvencionable aquella despesa que respongui de manera indubtable a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada i que s’hagi  realitzat dins del termini d’execució previst al punt 3 de les  

presents bases, és a di r, dins dels període comprès entre el 14 de març de 2020 i la data màxima de 
presentació de les sol·licituds, prevista a la convocatòria.  

Serà subvencionable la despesa per serveis prestats per tercers. En cap cas seran subvencionables 

els impostos indirectes (IVA) ni els impostos sobre la renda i el cost del personal fix i eventual a càrrec 
de la persona física o jurídica. 

 

6.- Aplicació pressupostària  

 El crèdit disponible per l’atorgament d’aquests ajuts és inicialment de 310.000  euros, que anirà a 
càrrec de la partida  pressupostària 420000 /  433710 /47900  del pressupost municipal per a l’any 

2021. 

 No obstant, aquesta partida podrà ser ampliada durant el procés d’atorgament i d’acord amb l’article 
58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de 

Subvencions, amb crèdits provinents d’altres convocatòries que van tenir una despesa inferior a la 
inicialment prevista. L’ampliació de crèdit anirà destinada a l’atorgament de la subvenció d’aquelles  
sol·licituds, que reunint  tots els requisits exigits, no se les hagi pogut atorgar la subvenció per haver-

se esgotat el crèdit inicial.  

 

7-. Tipologia i quantia de l’ajut i règim de concessió  

La quantia de l’ajut serà del 50% del cost total de projecte o accions ( despesa subvencionable), amb 
un màxim de 1.000,00 euros per sol·licitud.  

Quedarà a càrrec de la persona peticionària l’aportació de la resta del cost bé directament o per 

cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).  
 

8.- Compatibilitat 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible amb 
altres procedents, qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les concedeixi, 
sempre i quan no es superi el cost total de l’activitat a desenvolupar.  

La persona sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix  
concepte, tant a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en que 
es produeixi, per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i  en tot cas, la concessió 

recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional,  
podrà donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.  

 

9.- Sol·licituds i termini de presentació 

9.1  El termini de presentació de les sol•licituds es determinarà en l’acord de la convocatòria.  

9.2  Les sol•licituds presentades fora de termini donaran lloc a la seva inadmissió.  

9.3 La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica   
(https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat disponible al tràmit corresponent.  



 74 

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la documentació que s’hagi d’acompanyar, es realitzarà 
exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l ’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el col·lectiu de 
beneficiaris al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut acreditant, davant d’aquesta 
Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del temps, la disposició dels mitjans tècnics i 

la qualificació per a utilitzar-los que els habilita, sobradament, per això.  

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de contactar 
amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web municipal 

www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona física o pel representant legal de la persona jurídica 
titular de l’activitat econòmica. En cas de poder mancomunat, hauran de presentar un document en el 

que s’acrediti que ambdós apoderats donen consentiment a la presentació de la sol·licitud.   

Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha complimentat  degudament la sol·licitud,  
l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per a que la subsani en el termini de 10 dies  

hàbils. De no fer-ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a l’article 68.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

9.4  Només es podrà presentar una sol·licitud per cada persona sol·licitant.  

9.5  De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran seguint  

l’ordre rigorós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà com a data de 
presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació necessària,  una vegada 
subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que, en la mateixa, s’hagin apreciat per l’òrgan 

instructor.  

9.6 Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran resoltes  
favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit pressupostari no es 

podran concedir nous ajuts, desestimant-se per aquest motiu, expressament, aquelles sol·licituds 
presentades i pendents de resolució.  

9.7 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores.  

 

10.- Documentació a presentar amb les sol·licituds  

10.1 Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:  

1) Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat, que inclourà una declaració responsable 
relativa al compliment dels requisits i obligacions als que fa referència al punt 4. anterior, entre d’altres  
qüestions.  

La presentació de la declarac ió responsable faculta l’Ajuntament de Mataró per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial 
en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest 

tràmit i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que 
puguin ser causa de revocació de la mateixa, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.  

2) DNI o NIE de la persona treballadora autònoma /CIF de l’empresa.  

3) Declaració censal d’alta o modificació en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors (Model 
036 o 037),  als efectes d’acreditar l’exercici d’una activitat econòmica a la ciutat de Mataró.  

4) Compte justificatiu, segons model normalitzat, que indiqui de forma expressa la relació de 

despeses subvencionable.   

5)  Còpia de les factures i/o documents que justifiquin les despeses efectivament realitzades.  
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6) Comprovant de pagament de les factures o documents anteriors mitjançant:  rebut, 
domiciliació,document de la t ransferència bancària on consti el concepte, destinatari, import i data de 

pagament, taló nominatiu, etc. Si el pagament s’hagués efectuat en efectiu (màxim 2.500 €) cal 
adjuntar rebut signat i segellat pel proveïdor. 

   La data de pagament ha d’estar inclosa dins del termini d’execució previst a la base 3ª.    

7) Còpia del contracte d’arrendament de local, si s’escau, que haurà de tenir data d’inici a partir del 14 
de març de 2020.  

8) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró.  

Serà suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 
documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades aportades. 

La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’acord a la Política de privacitat informada 
a la pròpia petició.  

9) Número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament de l’ajut.  

 

10.2 Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és esmenable, l'òrgan 
instructor ho notificarà a l'interessat/da i li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè ho esmeni 

lliurant la documentació al registre corresponent. De no fer-ho, s’entendrà per desistit/da en la seva 
petició, d’acord amb el previst a l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

10.3 La concessió d’aquests ajuts no requerirà cap alt ra justificació que la documentació presentada 
juntament amb la sol·licitud exigida en aquesta base reguladora, sens perjudici dels controls que 
s’efectuïn amb posterioritat.  

 

11.-  Tramitació i concessió  

11.1 El procediment de concessió de l’ajut regulat en aquestes bases serà el de concurrència no 

competitiva i les sol·licituds es tramitaran i resoldran seguint l’ordre rigorós d’incoació, en funció de la 
data de la seva presentació d’acord amb l’art.  71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la base 9ª de les presents bases reguladores.  

11.2 L’ordenació i instrucció de l’expedient es tramitarà des de la Direcció de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a l’article 
24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

11.3 Una Comissió de valoració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la propost a 
d’atorgament  o denegació, que elevarà a l’òrgan competent, per al seu atorgament.  

Aquesta comissió està composta pels següents membres: el/la Cap de Servei de Promoció de Ciutat i 

Comerç, el/la Cap de Secció de Comerç, un/a tècnic/a coordinador/a del P la de Reactivació 
Econòmica i l’assessor/a jurídic/a de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, o 
les persones en que aquestes puguin delegar.  

11.4 L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà el/la regidor/a delegat/da d’Ocupació 
i Empresa.  

11.5 La resolució es notificarà als interessats per mitjans electrònics.  

11.6 Transcorreguts tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi 
emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la p ersona sol·licitant podrà entendre 
desestimada la seva petició per silenci administratiu.  

 
12.- Pagament  
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L’import de la subvenció atorgada s’abonarà en un únic pagament avançat. El pagament es realitzarà 
mitjançant transferència al compte bancari indicat per la persona beneficiària en la sol·licitud.  

 

13.- Obligacions de les persones beneficiàries 

a)  Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per l 'Ajuntament, 

i la restant  normativa d'aplicació:  Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de Subvencions, i RD 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei, en els preceptes que li resultin 
d’aplicació.  

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament.  

 

14.- Revocació i règim sancionador 

14.1 Sense perjudici de les responsabilitats corresponents, l’Ajuntament de Mataró iniciarà un 
procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat indegudament de conformitat amb la 
legislació vigent, en els supòsits següents: 

- Incompliment de la finalitat o les condicions sobre la base de les quals l’ajut econòmic va ser concedit.  

- Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació de documents.  

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de 

l’Ajuntament de Mataró.  

 

14.2 Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 
general pressupostària i la Llei general tributària. 

  

15.- Protecció de dades de caràcter personal  

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, així com 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran t ractades amb la finalitat de 
gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els principis de 

seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.  

 

16.- Règim jurídic 

16.1 Els ajuts a que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i  eventual, són lliurament  
revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions, no 
generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així 

com tenen caràcter no devolutiu sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la 
normativa reguladores de subvencions.  

16.2 El procediment per a l’atorgament dels ajuts previstos en aquestes bases serà el de concessió 

directa mitjançant convocatòria oberta, en base a l’ordre cronològic de presentació de les sol•licituds, 
sempre que hi hagi crèdit pressupostari suficient i d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.  

16.3 Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions establertes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 
beneficiàries dels ajuts regulats en les presents bases. 
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16.4 En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen les bases reguladores generals  
de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997, la Llei 38/2003,  

de 17 novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Real Decret 887/2006, de 
24 de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les  
Administracions Públiques, la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  les 

bases d’execució del pressupost municipal vigent i  la Llei 47/2003, de 26 de novembre,  General 
Pressupostària. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i del Règim Local a Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat  

efectiva entre dones i homes. Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i Decret 179/1995,  
de 16 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

 

17.- Publicitat 

Aquestes bases reguladores es sotmetran a informació pública per un període de 30 dies mitjançant  
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis del web 

municipal www.mataro.cat. La convocatòria així com la relació de les persones beneficiàries i l’import  
dels ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a través de  la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  

General de Subvencions.  

 

18.-Vigència 

Aquestes mateixes bases seran d’aplicació en cas d’obrir -se noves convocatòries posteriors amb la 
mateixa finalitat, sempre que es dispos i d’assignació pressupostària a tal efecte.  

 

 

 

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

el seu vot favorable a les dues ajudes proposades.  

Això no obstant, m’agradaria que quedés palès el fet que són ajudes  molt exigües, i amb 

això no estic fent una crítica a l’administració local, perquè al final aquesta es troba en la 

situació d’haver d’ajudar autònoms, comerços, restauració, pimes... Però això passa perquè 

estem en un país on les administracions superiors no estan fent la feina que haurien de fer. 

Crec que la Generalitat ha fet els deures tan bé com ha pogut, però és l’administració de 

l’Estat qui té la potestat de poder ajudar qui més ho necessita, a través de les quotes dels 

autònoms i la Seguretat Social, i no ho està fent.  

Ens trobem que hem d’estar dissenyant aquest tipus d’ajudes des de diputacions i 

ajuntaments, com les ajudes a l’ocupació (dotacions de 2.000 € per contracte o fins a 4.600 € 

per sis mesos), i al final és com que gairebé estem contribuint a la precarització laboral, 

perquè amb quines condicions pretenem que la gent treballi? Aquesta ajuda que s’està 

donant als autònoms, via despeses, de fins a 1.000 € per autònom, no és determinant. 
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Aquestes ajudes haurien d’estar a càrrec de l’Estat, i les administracions locals haurien 

d’estar dissenyant ajudes molt més concretes relacionades amb temes sectorials dels seus 

propis municipis. 

 

 

 

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, coincideix amb el que 

ha dit el Sr. Canela.  

Són ajudes que, atès el context i el nombre d’empreses, treballadors i autònoms que tenim a 

la ciutat, són insuficients, sobretot tenint en compte l’impacte que ha tingut la crisi a la ciutat.  

No obstant això, és important que com a Administració més propera, amb uns recursos molt 

limitats i molt dintre de les nostres possibilitats i capacitats, perquè jo soc el primer a qui 

agradaria poder elevar aquestes ajudes com a bon coneixedor de la situació que estant 

patint empreses i autònoms, puguem ajudar-los en la mesura del possible. Està clar que són 

les administracions superiors les que haurien de donar suport a determinats sectors d’una 

manera més contundent.  

En aquest moment, dintre de les nostres possibilitats, és important que incentivem la 

contractació, ara que hi comença a haver una petita recuperació, i el fet de poder arribar al 

màxim d’empreses i d’autònoms que ho puguin necessitar, encara que l’import sigui reduït.  

 
 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
Direcció de Cultura  

 

15 - MODIFICACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL 

NOMENCLÀTOR PER PART DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 

MATARÓ.  
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La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 

Desenvolupament, presenta la proposta següent 

   
Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat per Ple 
de data 8 de novembre de 2001, article cinquè –Composició, estableix que el nomenament i 
cessament dels membres de la Comissió es realitzarà per acord del Ple Municipal.  
 
Atès el canvi de Consistori i d’acord amb els acords presos en el Ple ordinari de l’Ajuntament 
de Mataró del dia 24 d’abril de 2020, pels quals es va nomenar els nous vocals de la 
Comissió Municipal del Nomenclàtor. I que, en el seu dia, el Grup Municipal Junts per Mataró 
va designar al Sr. Alfons Canela Serrano, com a vocal titular, i a la Sra. Isabel Martínez Cid, 
com a vocal suplent.   
 
Vista la nova proposta del Grup Municipal Junts per Mataró de nomenar el senyor Marcel 
Martínez Bruguera com a vocal titular, i el senyor Alfons Canela Serrano com a vocal 
suplent, de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.  
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1) Nomenar com a vocal titular de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el 
següent representant del Grup Municipal Junts per Mataró:  

 
- Senyor Marcel Martínez Bruguera 

 
2) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el 

següent representant del Grup Municipal Junts per Mataró: 
 

- Senyor Alfons Canela Serrano 
 

3) Cessar com a vocal  suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró la 
següent representant del Grup Municipal Junts per Mataró:  

 
- Senyora Isabel Martinez Cid 

 
4) Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

Servei de Consum 
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16 - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE 

CONSUM, L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM I L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ, PER LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ARBITRAL DE 

CONSUM DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent 

 

Fets 
 

1.- El Ministeri de Consum, a través de la Direcció General de Consum (correu de la 
Subdirectora General d’Arbitratge i Drets del Consumidor), sol·licita la signatura del conveni 
adjunt, assenyalat d’Annex núm. 1, per a l’adaptació dels convenis de constitució de les 
Juntes Arbitrals a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró per acord de Ple de 23/07/1997, va aprovar la creació de la Junta 
Arbitral de Consum de Mataró. Les juntes arbitrals de consum són òrgans administratius de 
gestió de l’arbitratge institucional de consum i presten serveis de caràcter tècnic, 
administratiu i de secretaria, tant a les parts com als àrbitres. Estan integrades pel seu 
president i el secretari, càrrecs que han de recaure en personal al servei de les 
administracions públiques, i pel personal de suport adscrit a aquest òrgan. 
 
3.- Consta informe del President de la Junta Arbitral de Consum de Mataró de data 
25/03/2021 en el que es detallen els costos de funcionament de la Junta Arbitral de Consum 
de Mataró, amb un cost total de despeses de personal durant l’anualitat 2020 per l’import de 
46.933’39.-EUR., dels que 30.539’66.-EUR. corresponent a l’Ajuntament de Mataró i 
16.393’73.-EUR. al Ministeri de Consum. Per a l’anualitat 2021 s’ha previst un import amb 
càrrec de capítol 2, prevista pel pagament dels honoraris dels membres dels col·legis 
arbitrals que participen a la Junta Arbitral de Consum de Mataró, en representació del sector 
empresarial i del sector de les associacions de persones consumidores per l’import de 
7.778’70, pel que el cost previst per a l’exercici 2021, pel funcionament de la Junta Arbitral 
de Consum de Mataró, als efectes de poder avaluar el compromís econòmic que implica la 
signatura del conveni amb el Ministeri de Consum, és de 54.712’09.-euros  anuals. 
 
3.- El conveni estableix com a compromisos de les parts que l’Ajuntament de Mataró es 
compromet a impulsar, en el seu àmbit territorial, la gestió i administració de l’arbitratge 
institucional de consum per la Junta Arbitral, comprometent-se a sol·licitar davant la Direcció 
General de Consum, en el termini d’un any des de la data d’eficàcia del present conveni, la 
seva acreditació com a entitat de resolució alternativa de litigis de consum, de conformitat 
amb el que es preveuen la llei 7/2017, de 2 de novembre. 
 
4.- La durada del conveni és de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga per 4 anys addicionals. 
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Fonaments de dret 

 
1.- Arts. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
2.- Arts. 107 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 
En conseqüència, la regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Ministeri de Consum, l’Agència Catalana de Consum i 

l’Ajuntament de Mataró per a la constitució de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament 
de Mataró, el qual s’acompanya assenyalat d’Annex Núm. 1..  
 
Segon. Habilitar a l’Alcalde-President Sr. David Bote Paz per tal de procedir a la seva 
signatura del conveni. 

 
Tercer. Notificar aquest acord al Ministeri de Consum (Direcció General de Consum,  

Subdirecció General d’Arbitratge i Drets del Consumidor) i a l’Agència Catalana de Consum 
per procedir a la signatura del conveni. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència 

Benestar Animal 

 

17 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA 

MUNICIPAL DE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL DELS ANIMALS. 

 
 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, presenta la proposta següent: 

 

Relació de fets 
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L’Ajuntament de Mataró en sessió plenària celebrada el 16 novembre de 2017, va aprovar 
definitivament l’Ordenança de tinença, protecció i control dels animals, quin text íntegre va 
ser publicat al BOPB de 30 de novembre de 2017. 

 
Per Decret núm. 2860 de la Regidora Delegada de Seguretat Pública, de 31 de març de 
2021, es va aprovar l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança de tinença, protecció i 
control dels animals; es va lliurar còpia als grups municipals i es va publicar el text de la 
modificació en el portal web als efectes de donar audiència a la ciutadania i a les entitats.  
 
Transcorregut el termini concedit, no consta registrada cap al·legació o suggeriment dels 
grups municipals a l’esmentat avantprojecte. Pel que fa al procés participatiu obert per a 
donar audiència a la ciutadania i a les entitats, a través de la seu municipal “decidimmataro”, 
les aportacions proposades han estat les següents: 

 Aportació 1: Crear una unitat de control caní de la policia municipal per verificar que tots els 

gossos estan donats d'alta al cens caní de la ciutat, paguen la taxa, tenen les vacunes al 

dia, porten morrió si es raça perillosa, van lligats quan toca, i recullen les deposicions i 

aigualeixen les miccions dels animals, etc. I si no imposar les corresponents sancions. 

Actualment hi ha molt desgavell i brutícia, encara que cada vegada el  ciutadà està més 

conscienciat de la problemàtica.  

 Aportació 2: A la platja caldria fer dues zones, una a l’Est i un altra a l’Oest per ser més 

pròxim a l ’accés. Ampliació del temps de lliure circulació de gossos als  parcs, al mig dia no 

hi ha horari i si tens horari de treball partit no es compatible amb els horaris actuals. Més 

controls de les mesures de seguretat en els gossos potencialment perillosos.  

Per informe de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència de 22 d’abril de 2021, es 
procedeix al seu anàlisi i conclou:  per una banda, aquestes aportacions estan relacionades 
amb el control de les infraccions en matèria de tinença, seguretat i control dels animals a 
l’espai públic i sobre la determinació dels espais de lliure circulació i el seu règim d’ús, 
aspectes que no són objecte de la proposta de modificació normativa que es pretén. Per 
altra banda, la concreció de l’habilitació dels espais a la platja es realitzarà mitjançant 
decret d’Alcaldia. Per aquest motiu es proposa inadmetre-les. 

Consta a l’expedient la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte de 
modificació de d’ordenança i l’informe jurídic emès per la Secretaria General accidental de 
31 de març de 2021, que informa favorablement l’aprovació de l’avantprojecte de modificació 
de l’Ordenança de tinença, protecció i control dels animals. 
 
Fonaments de dret 

 
- Articles 4.1a), 49,  65.2, 70 i 84.1a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local. 
- Articles 8.1.a), 52.2.d), 178,  236.1 a), 237  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.  
- Articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
- Articles 128 i ss de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques. 
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Per tot el que s'ha exposat, la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 

 

Primer.- Inadmetre les aportacions presentades per la ciutadania durant el període 

d’audiència per no ser objecte de la proposta de modificació segons es motiva en la part 
expositiva d’aquest acord. Aquestes aportacions seran tingudes en compte com a propostes 
a estudiar, en favor del benestar animal i d’una tinença responsable d’animals domèstics i de 
companya a la nostra ciutat. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal sobre la tinença, 

protecció i control dels animals,  en el sentit d’incloure un apartat 1 bis a l’article 23, que 
passa a tenir el següent redactat: 

 

“Article 23. Altres prohibicions a la via pública  

 
1. No es permet la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les platges de l’1 
de juny al 30 de setembre. Fora d’aquestes dates i excepcionalment, l’ajuntament podrà 
limitar la circulació o permanència d’animals, en determinats llocs o dates per motius de 
seguretat o interès públic.  
 
1 bis. Per decret d’alcaldia i, si escau, amb la prèvia autorització del Departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en polítiques del litoral, es podrà habilitar espais a les 
platges que quedaran exempts de la prohibició de l’apartat anterior. Les condicions d’accés i 
règim d’ús d’aquests espais serà regulat pel mateix decret d’alcaldia.  

 

2. No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i miccions 

dins d’aquest espai, ni rentar-los a la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni fer-los 

beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques. 

 
3. No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on així ho senyalitzi l’Ajuntament de 
Mataró.  
 
4. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac, defensa, 
guarda i disciplines similars.  

 

5. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el 

número de nucli zoològic del centre venedor o donant o de l’associació protectora legalment 

reconeguda.” 

 
Tercer.- Sotmetre l’esmentada modificació de l’Ordenança municipal sobre la tinença, 

protecció i control dels animals, a informació pública per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la  publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, als efectes que durant aquest termini es puguin presentar 
al·legacions i/o suggeriments. 
 
Quart:- Establir que en el cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant aquest 

termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que 

avui hi ha alguns punts de l’ordre del dia que mostren una manera de treballar diferent de 

l’esmentada quan parlàvem del contracte de la brossa. No sé si això és atribuïble a la 

majoria absoluta, a l’ànsia de buscar un titular o al fet de voler-se atribuir el mèrit, oblidant 

que el mèrit és encara més gran si és fruit d’un treball conjunt i compartit. Abans el Sr. 

Gomar deia que l’Alcalde de Mataró demana als seus regidors que busquin l’acord i que 

treballin els temes conjuntament, però en aquest cas això no ha estat així.  

Aquesta ordenança es porta a modificació després de tot un procés en què el Pla d’usos de 

la platja, sobretot aquest any en què hi ha canvi de concessions, renovacions, etc., no va 

passar pel ple i ni tan sols se’ns havia enviat fins que no el vam demanar. Potser si ens 

l’haguessin enviat abans algú hagués pogut veure que aquesta platja no es podia tirar 

endavant contravenint una prohibició expressa de l’Ordenança de tinença d’animals, que 

prohibeix entre l’1 de juny i el 30 de setembre la presència d’aquestes mascotes a la platja.  

Nosaltres hi votarem a favor perquè el que ens interessa és que això pugui ser una realitat 

com més aviat millor, a diferència del que han fet vostès, posant en gran risc aquest anhel de 

molts anys. 

D’altra banda, tal com el regidor Bernabeu va dir fa alguns plens, la idea d’adjudicar a la 

concessió/negoci que havia d’estar a la platja de Ponent el control d’accés a la platja no era 

bona. I el resultat és que aquest concurs ha quedat desert i caldrà tornar-lo a fer, de manera 

que amb prou feines arribarem al juny amb això enllestit. 

Com és possible que això passi en un ajuntament de la dimensió, categoria i qualitat del 

nostre? Com és que ningú havia pres en consideració aquesta col·lisió entre les 

ordenances? 

Volem que hi hagi una platja per a gossos a Mataró i ni tan sols hi hem presentat 

al·legacions. De fet, les que han aparegut coincideixen amb moltes de les nostres demandes 

històriques, referents a la taxa, etc. 

Hi votarem a favor, però els demano que intentin tenir en consideració l’opinió de tots els 

grups municipals a l’hora de treballar i veuran que els projectes resultants són més sòlids, 

més complets i molt més útils per a la ciutat.  
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La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, passa a respondre algunes de les qüestions que el Sr. 

Teixidó ha posat sobre la taula.  

En primer lloc, respecte al tema de la comunicació, d’aquest projecte se n’ha fet un 

seguiment mensual, igual que amb la resta de projectes de benestar animal. La regidora 

interlocutora en aquesta matèria és la Sra. Guanyabens. No sé si s’ha donat la comunicació 

dintre del grup municipal d’ERC, això ho desconec, però sí que vam portar aquest tema a 

una CIM especial i crec recordar que aquell dia no hi era present cap representant del seu 

grup municipal. També vam obrir un període d’al·legacions dintre del Pla d’usos de la platja, 

on vostès no van presentar-ne cap. Sí que és veritat que van fer una al·legació per una altra 

via més tard, però no vull pensar malament i que fos per endarrerir el procediment.  

Potser cal que siguin més sincers i, si potser no estan a favor de segons quines polítiques 

de benestar animal o d’aquesta platja, ho haurien de dir. 

Nosaltres estem treballant perquè aquesta platja sigui possible aquest any i tota la resta és 

simplement un procediment intern. A la ciutadania el que l’importa és que aquest estiu 

tinguem una platja per a gossos. 

Respecte a la guingueta, val a dir que és un projecte que vam treballar dintre de la Taula de 

Benestar Animal amb les entitats proteccionistes i que es va veure amb molts bons ulls 

perquè era una manera de poder finançar el projecte. És a dir, nosaltres com a entitat 

proteccionista ens fem càrrec d’aquesta platja, però volem un model per poder autofinançar-

nos. Sí que és veritat que finalment no ha sortit, però nosaltres ho hem intentat treballant-ho 

conjuntament amb les entitats.  

 

 

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

la Sra. Ruiz Moreno ha fet afirmacions falses i contràries al que ell acaba de dir.  

 

 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 



 86 

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.    

 

 
 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics 
 

18 - DONAR COMPTE AL PLE DE L’ADHESIÓ  DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ 

METROPOLITANA DE BARCELONA. 

 

 
El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal, 

dóna compte del següent 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN EL CONJUNT DE GRUPS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ D’ADHESIÓ A LA CARTA 
ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA  
 
Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim en societats globalitzades 
condicionades per canvis accelerats i grans desafiaments on conflueixen emergències 
múltiples.  
 
Les emergències climàtiques i ecològiques que afrontem estan directament vinculades a 
l’emergència sanitària actual i, de retruc, a l’emergència alimentària resultant.  
 
La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats d’un sistema 
alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem davant una situació 
extraordinària que ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els aprenentatges d’aquests intensos 
moments, redefinir una visió i missió conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari més 
localitzat, sa, just, baix en carboni i ecològic que pugui donar resposta a les necessitats de 
totes les persones.  
 
Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital tant a 
escala personal com social i econòmica. L’alimentació és una necessitat bàsica,un dels 
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elements fonamentals per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de 
política pública.  
 
Són moltes les veus que subratllen el protagonisme dels municipis com a palanques de 
transformacions profundes. El rol de lideratge de les ciutats no ha d’anar en detriment de la 
qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si la ciutat cuida el camp, el camp cuida la 
ciutat. Així doncs, no es tracta només de garantir l’abastiment als pobles i ciutats, sinó 
d’equilibrar les relacions entre el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els 
rurals es troben caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències.  
 
El model alimentari influeix en el model territorial. La nostra relació amb l’aliment ha estat i és 
un principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem i les relacions que establim entre 
les persones i amb l’entorn. Davant la creixent desconnexió entre món rural i món urbà, ens 
cal repensar urgentment la relació entre el consum urbà i la pagesia, generant espais de 
confluència entre la persona que produeix i la que consumeix, per reconèixer la persona 
consumidora com a ciutadania coproductora.  
 
Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència creixent i un 
símptoma inequívoc d’uns estils de vida poc saludables i desvinculats de l’origen del 
producte, així com de la poca informació sobre els diferents sistemes de producció agrària, 
ramadera i pesquera. De fet, sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa 
moneda. A més, la malnutrició és una nova forma de desigualtat alimentària.  
 
La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un pes econòmic i 
estratègic important al nostre país. En aquest sentit, la innovació tecnològica, soc ial i 
mediambiental és el motor que ens permet replantejar alguns aspectes del model alimentari 
actual, que s’ha mostrat ineficient, amb alts costos de producció i poc valor de producte. 
Però també cal confiar en el coneixement i els mètodes tradicionals. El retorn a una relació 
més respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre els aliments i els territoris és 
clau per a un nou model alimentari.  
 
Tenint en compte els compromisos de les diferents agendes internacionals envers un 
sistema alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els Objectius Agenda 
Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides , Decenni de les Nacions Unides 
d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025), Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària 
(2011), Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014), Pacte dels 
Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), Pacte de Polítiques Alimentàries de Milà 
(2015) i Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona (2016-2019).  
 
COMPROMISOS  
1. Facilitar la participació i la governança per crear una base social i institucional implicada.  

2. Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i ecològic  
3. Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia  
 
Atès que el 2021 Barcelona acollirà la Trobada Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses del Pacte de 
Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà sota el lema “Resiliència creixent: Societats 
d’Alimentació Sostenible per abordar l’Emergència Climàtica”, una oportunitat sinèrgica que 
permetrà els municipis impulsar polítiques públiques adreçades a la sobirania alimentària, el 
consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i de 
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proximitat als mercats municipals, però també una aliança amb els menjadors escolars i 
l’alimentació saludable dels infants.  
 
Atès que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar suport i 
reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de major 
sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur, 
sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.  
 
Atès que l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona suposa la 
vinculació de les institucions i organitzacions signants amb el Pacte de Milà de Polítiques 
Alimentàries Urbanes i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de les 
activitats associades a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021  
 
Atès que la Carta proporciona un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de 
polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l'anomenada quíntuple 
hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la 
recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació.  
 
Atès tot l’exposat, els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró proposen a la Junta de 
Portaveus l’adopció dels següents ACORDS 
  
Primer.- Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària de la Regió 

Metropolitana de Barcelona.  
 
Segon.- Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de 

Barcelona 2021  
 
Tercer.- Elaborar programes propis sobre alimentació sostenible durant l’any 2021  
 
Quart.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Barcelona, a l’associació del Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PER REACTIVAR EL SECTOR CULTURAL DE MATARÓ A TRAVÉS 

DEL “BONUS CULTURA¨. 
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La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha reeditat aquest 2021 el BONUS CULTURA (amb una 

aportació de 1MM €) després de l’èxit que aquesta iniciativa va tenir l’any passat. De fet, está 
estudiant mantenir-la en el futur, una vegada superada la crisi del COVID-19. 

El Bonus Cultura és un incentiu que té una finalitat doble. Per un costat,  fomentar el consum 
cultural entre la ciutadania  i per altra banda, ajudar i impulsar el sector empresarial i 
econòmic de les indústries creatives i culturals de la ciutat, molt tocades per la situació que 
s’està vivint. 

Aquesta va ser una iniciativa formulada inicialment per varies entitats del sector cultural: 
 ADETCA (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya), ASACC (Associació de Sales de 
Concerts de Catalunya, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya, 
Gremi de Llibreters de Catalunya i TresC Comunitat de Cultura. 

El Bonus Cultura ha estat ben acollit i ha donat resultats satisfactoris segons l’Ajuntament de 
Barcelona, que ha explicat que per cada euro posat a aquesta iniciativa, el sector n’ha 
ingressat 4.  

Això ens porta a pensar que aquesta iniciativa, adaptada a les característiques de Mataró, 
seria també de gran utilitat com a instrument de promoció de la cultura i estímul a la creació i 
com a element d’ajuda a professionals i sector empresarial cultural a Mataró.  

El Bonus Cultura de Mataró seria vàlid a establiments i espais culturals de Mataró que 
s’haguessin adherit al projecte, i serviria per a la compra de llibres, música, per entrades de 
cinema, per tot tipus d’espectacles , teatre, dansa i concerts.   

Tot i que caldria estudiar els imports més adients per Mataró, el seu funcionament a 
Barcelona s’ha mostrat molt simple.  Hi ha 2 formats: una primera opció de bonus cultura de 
40 € (on l’usuari en paga 30 i l’Ajuntament n’hi posa 10 més per arribar a una despesa total 
de 40 €) i una segona opció de bonus cultura de 20 € (on l’usuari en paga 15 i l’Ajuntament 
n’hi posa 5 més, per gastar fins a 20 €).  

La gestió de tot el sistema, i també dels establiments adherits, es porta a terme a través 
d’una plataforma logística online que gestiona el TRESC, i que per tant no comportaría, en 
principi, dificultats de desenvolupament.  

Aquest projecte tindria validesa fins al finals de 2021 o fins a exhaurir l'aportació que decidís 
efectuar l’Ajuntament de Mataró.  

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, proposa l’adopció dels següents  

ACORDS 
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1. El Govern Municipal proposarà a la Taula de Reconstrucció dotar inicialment amb 150.000 
€ els Bonus Cultura Mataró, amb el doble objectiu d’incentivar el consum cultural a Mataró i 
d’injectar recursos a empreses i agents culturals de la ciutat.  

 

ANNEX AMB UN EXTRACTE D’ALGUNES DE LES CONDICIONS APLICADES PER 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A AQUESTA INICIATIVA (A títol d’exemple) 

● El BONUS CULTURA s’adquireix a través de la web del projecte:  
bonuscultura.com/Barcelona. (En el cas de Mataró, es podría fer a través de CulturaMataro o el 
que es considerés operativament millor). 

● No hi ha límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc de nombre de BONUS 
CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra física i presencial. En el cas de la compra online, cal 
consultar les condicions de cada establiment cultural.  

Serà vàlid per a qualsevol compra en els establiments adherits a la iniciativa realitzada a partir de la 
seva entrada en vigor i fins al 31/12/2021 o fins a exhaurir l'aportació municipal.  

● El BONUS CULTURA permet la compra d’entrades, llibres o discos en un únic acte de 
compra, identificable amb un codi únic, i en un únic establiment.  

● L'ús del BONUS CULTURAes realitzarà tant en compres físiques i presencials com en 
compres online als establiments culturals adherits. En el cas de les compres online, s'especificarà 

expressament en el llistat d'establiments culturals amb la icona  

● En alguns casos els establiments culturals poden establir promocions puntuals vinculades 
al BONUS CULTURA, que inclouran l’adquisició i validació de BONUS CULTURA en el procés de 

compra de productes culturals i d'entrades i que, per tant, no requeriran de l'adquisicó prèvia 
del BONUS CULTURA per part de l'usuari. Aquests casos s'indiquen en el llistat d'establiments 

culturals amb la icona  

En altres casos els establiments culturals han habilitat un servei personalitzat d'atenció telefònica, que 

s'especifica expressament en el llistat amb la icona  

● En cas que el valor de la compra sigui superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari haurà 

d’abonar la diferència. Si el valor de la compra és inferior al valor del BONUS CULTURA, l’establiment  

lliurarà a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a gaudir en el mateix establiment  
durant un temps limitat fins a esgotar el seu valor. La iferència no podrà tornar-se en diners en efectiu 
en cap cas. 

● Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admeten canvis ni devolucions de l’import.  

● Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garanteixen l’autenticitat 
de BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.  

● La validesa queda supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones 
condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.  
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● L’organització es reserva la possibilitat de denegar el bescanvi del  BONUS CULTURA quan 
els seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.  

● Qualsevol establiment que compleixi els requisits, estigui associat a aquestes entitats o no, 
pot adherir-se al projecte de Bonus Cultura mitjançant un formulari habilitat també al 
web bonuscultura.com/barcelona, indicant les seves dades comercials i  fiscals. Un cop validada 

l’adhesió, l’establiment rep un missatge de confirmació amb dades   d’accés al back office de la 
plataforma i un adhesiu que permetrà a la ciutadania identificar -lo com a establiment participant. 

● La validació del codi únic de cada Bonus Cultura es farà a través de la plataforma en 

el  mateix moment de la compra.  

● En el cas de Barcelona (transcrivim literalment la seva explicació), aquesta iniciativa 
s’emmarca en la nova política d’indústries creatives de la ciutat, de la que ja es va presentar una 

Mesura de Govern al mes d’octubre i per impuls de la regidoria de nova creació de Turisme i 
Indústries Creatives, que es marca com a objectius promocionar i desenvolupar aquest sector, amb la 
creació del “Clúster Barcelona Creativa” al voltant del DHUB com a epicentre del debat, la formació i 

les sinergies en les indústries creatives de la ciutat; al 22@, i l’articulació d’un pla 
d’internacionalització estable i una estratègia de col·laboració amb escoles i universitats, entre altres  
iniciatives destacades. A més, es mapificarà la presència de les indústries creatives a la ciutat, que 

concentra un 49’5% dels llocs de treball del sector en el país, per establir nous focus de promoció i 
desenvolupament.  

En el cas de Mataró, i en el marc de l’exercici de reformulació estratégica de l’ens Mataró 

Audiovisual, aquesta idea sobre l’impuls i col.laboració amb el texit empresarial dedicat a la 
creació de continguts culturals, pensem que és especialmente apropiada en aquests moments.  

 

 
 

 

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

seu vot favorable a la proposta de resolució. 

Nos parece muy necesario para el desarrollo y mantenimiento del sector cultural. 

Ciudadanos, en las elecciones de febrero, en nuestro programa a nivel autonómico 

llevábamos ya la creación de un Bono Joven de 300 €, con lo cual esta nos parece una muy 

buena iniciativa. Felicitamos al grupo municipal de ERC por traerla.  

 

 

 

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

anuncia el seu vot favorable a la proposta presentada.  

No és en cap cas una mala idea dotar d’un fons el sector cultural per destinar-lo a aquesta 

ajuda, i més en el context actual.  

Ara bé, aquesta iniciativa convida a la reflexió. Potser en el futur podríem, en lloc de fer un 

repartiment d’aquests diners perquè arribin a tothom, plantejar una acció concreta amb tots 
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aquests diners, i millor si se’n poguessin destinar més, per ajudar a la creació d’algun nou 

esdeveniment cultural a la ciutat. És una de les carències de Mataró ara mateix i el Govern 

s’hi hauria de posar de manera prioritària. És a dir, pensem que caldria agendar més 

activitats i oferta cultural a la ciutat. Però evidentment tota ajuda és bona i més després de 

les restriccions que el sector ha viscut.  

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 

Desenvolupament, considera que l’argumentació que ha presentat la Sra. Salicrú sobre la 

mesura del Bonus Cultura que ha aplicat l’Ajuntament de Barcelona s’ha de traslladar al 

marc de l’acord institucional per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró, on es va 

acordar constituir la Taula per a la Reconstrucció Econòmica i Social.  

En aquesta Taula, on hi som representats el Govern, tots els grups municipals i també els 

agents socials i econòmics, vam proposar consensuar les mesures d’urgència per a la 

reconstrucció econòmica i social de la ciutat. De fet, la darrera sessió va tenir lloc el passat 

19 d’abril. 

Per tant, el seu grup pot adreçar a la Taula aquesta proposta i, si es consensua i existeix 

disponibilitat pressupostària, potser sigui una bona mesura per incentivar el consum cultural. 

Com que el seu grup ha pogut presentar la proposta amb anteriorment en el marc de la 

Taula, i encara ho pot fer, avui no podem donar suport a la iniciativa presentada. 

 

 

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

proposta diu literalment “El Govern Municipal proposarà a la Taula de Reconstrucció...”, que 

és justament el que li està proposant la Sra. Carrasco, és a dir, que es porti allà. No passa 

res, així ho farem i portarem a la Taula la nostra proposta, i esperem que tiri endavant, no 

com altres que hem plantejat darrerament i que no han reeixit.  

Vam proposar ja un xec comercial per afavorir el comerç urbà. Moltíssims ajuntaments de 

Catalunya i de l’Estat espanyol s’hi han sumat. L’últim, per exemple, el govern municipal de 

Sabadell, una ciutat molt semblant a la nostra i governada també per una alcaldessa del 

PSC, que va decidir injectar-hi 1,6 milions d’euros. La proposta aquí va ser rebutjada.  

També vam proposar la creació de la moneda virtual que s’havia aprovat en l’anterior 

legislatura per unanimitat, i també s’ha rebutjat, malgrat que la mesura està tenint molt d’èxit 
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en ajuntaments com el de Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, etc. Fins i tot el Banc 

Central del Regne Unit és una de les mesures que proposa estudiar per poder implementar. 

La nostra proposta d’avui es referia al sector cultural, concretament als bonus per 

incrementar el consum de llibres, música, teatre, activitats culturals..., perquè ha funcionat 

molt bé a Barcelona, i què millor que agafar-la com a exemple, ja que es tracta d’una ciutat 

amb unes particularitats semblants a les de Mataró. 

Nosaltres proposem 150.000 €, que evidentment és una quantitat discutible, però sí que 

pensem que en aquesta Taula de Reconstrucció, on de moment només “s’han emparaulat” 

20.000 € per a la reactivació del comerç/hostaleria i uns 85.000 € per a ajuts a empreses, 

incloses les del sector cultural, es podria incrementar la xifra. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

Vots en contra: 15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).   

Abstencions: Cap. 

 

 

 

 

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ SOL·LICITANT AL  GOVERN 

MUNICIPAL QUE INICIÏ ELS TRÀMITS I LES GESTIONS 

NECESSÀRIES PER A LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

DE L’EMPRESA MUNICIPAL PUMSA. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

la proposta de resolució següent 

L’article 2 dels estatuts socials de PUMSA diu que la societat té per objecte, sempre que 
siguin d'interès públic, s'ofereixin dins del terme municipal de Mataró i en benefici dels seus 
habitants:  

a) Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari ,industrial i d'equipaments.  

b) Remodelació o reforma de zones urbanes.  

c) Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i obres i quants instruments i 
documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. ... 

d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a 
serveis i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials.  

e) Realització de les funcions d'àmbit municipal que se li encomanin per l'Ajuntament 
de Mataró, relacionades amb l'habitatge, ...  

f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques 
relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.  

g) Promoció, construcció i explotació d'aparcaments i altres serveis logístics relacionats 
amb la circulació i transport.  

h) Configurar-se com a una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 
i 23 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 agost pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme i en aquesta condició, si així ho acorda l'Ajuntament, podrà formular qualsevol 
figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i aprovar definitivament els 
instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars, o bé 
executar el planejament directament o indirectament.... 

En la actualitat l’objecte social per la que fou creada ha deixat de tenir sentit. Els  problemes 
en la gestió de obres i en la prestació de serveis son patents i el pas dels anys l’han convertit 
en un autèntic calaix de sastre, amb la pretensió que serveixi per gairebé tot.  

Davant la pregunta de per què ens pot ser  útil  futur, una empresa que el passat havia 
comès tants errors com per esdevenir gairebé insostenible i que ha arrossegat l'Ajuntament 
cap a una situació econòmica tan delicada, l’actual govern  municipal sempre ha defensa 
que  PUMSA en sí no és el problema, sinó que aquest radica en "les decisions que van 
prendre aquells que dirigien l'empresa". Mal assumpte doncs si és reconeix que els governs 
no governen i que tot es culpa d´uns gestors, sembla ser designats per una mà anònima.    
 
L’empresa compta  en l’actualitat amb quatre línies de servei (Oficina local d’habitatge, 
Gestió de Patrimoni, Gestió de l’estacionament de vehicles i l’Oficina Tècnica) que ens 
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podríem estalviar, en la majoria de casos, fent una gestió directa a través del consistori. El 
debat sobre PUMSA arriba, necessàriament, subordinat a un debat superior: quins serveis 
s’han de prestar des de l’Ajuntament, i com s’han de prestar? 
 
El moment és prou greu en un context complicat per conciliar generació d’activitat econòmica 
a la nostra ciutat. No podem agreujar la situació posant pals a les rodes afegint temps 
burocràtics i generant greus perjudicis, per no tenir una bona planificació dels nostres serveis 
municipals. És quelcom que fa temps que està passant, per exemple, amb el servei de  
llicències municipals. En aquest sentit cal recordar la proposta que des de Junts per Mataró i 
treballada amb diferents Col·legis Tècnics Professionals, Gremis de Constructors, notaris i 
Cambra de la Propietat, actors fonamentals del procés constructiu, per millorar-ne el temps 
d’expedició així com centrar-nos en el procés de rehabilitació urbana a la nostra ciutat. La 
pilota és a la teulada del Govern municipal. 
 
Cal adaptar-nos a les noves dinàmiques, i en aquest cas, és evident que PUMSA, com a 
estructura empresarial que presta serveis a l’Ajuntament de Mataró, ha quedat obsoleta 
respecte al seu objecte així com en el seu funcionament. Prova d’això, és que malgrat la 
qualificació i professionalitat dels treballadors que la integren, aquesta no és tradueix en una 
correlació amb els resultats i l’eficàcia de l’empresa. 
 
No podem seguir mantenint estructures deficitàries que requereixen de l’aportació municipal 
per la seva viabilitat, només perquè s’ha fet tota la vida. Cal replantejar-nos el què i el com, 
només així podrem fer un exercici de racionalització i rebaixar la despesa municipal, que en 
el cas de PUMSA suposa fins a 2,52 milions d’euros en aportacions dels pressupostos 
públics per l’any 2021.  

Agradarà més o menys, però nosaltres ja hem decidit que aquest malbaratament s’ha 
d’acabar, a Mataró anem tard en posar sobre la taula el debat sobre l’organització que cal en 
relació al model de ciutat i els reptes de futur del municipi que necessitem. 

Només comprovant les unitats de Negoci de PUMSA es fàcil arribar a aquesta conclusió.  

El que per alguns podia tenir sentit fa vint o trenta anys ara ja no en té. Posem-hi alguns 
exemples: 

A. Obres mal executades o fetes sense control. 

No hi ha cap control en la gestió de moltes de les obres efectuades per encàrrec de PUMSA. 
Només per posar-hi un exemple d´actualitat, esmentar que  les obres de reforma de l’ 
aparcament de la Plaça de les Tereses han estat  eternes i mal executades, desconeixent si 
durant el curs de l’execució de l’obra  i  abans de l’aprovació de la devolució de la garantia 
definitiva, s’han fet les accions necessàries per comprovar l’existència d’aquells defectes . Un 
breu passeig per la plaça  pot servir per comprovar l’estat d´abandonament  generat per la 
deficient execució  de les obres en alguns dels seus acabats que són més visibles. 

B. Deficient assessorament urbanístic. 

Si fem un repàs de tot el planejament urbanístic  en la que ha participat PUMSA es fàcilment 
constatable que en el major part dels casos s’han rebut sentències judicials en contra, el que 
ha suposat una pèrdua de diners, temps i esforços pel municipi, acreditant-se un més que 
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deficient assessorament urbanístic. L’afer de l’Illa de Can Fàbregas i Caralt és el més 
paradigmàtic de tots però n´hi han molts més.   

C. Deficient assessorament jurídic. 

Darrerament tot un seguit de sentències judicials dictades en contra  de PUMSA, han  
evidenciat una incapacitat  tècnica i de gestió, amb  el resultat d’un perjudici econòmic que  
s´haurà de detallar en els balanços de l’ empresa municipal però que tindrà una clara 
correspondència en els pressupostos municipals. La darrera  sentència, dictada en el cas 
d’una  operació a la Ronda Barceló, és la més recent, però també una de les més 
significatives, que poden arribar a generar unes costes judicials que  fàcilment s’acostaran 
als 100.000.- €. 

 D. Manca de liquiditat. 

Ja fa anys que l’Ajuntament ha d’avançar diners a l’empresa municipal per la manca de 
liquiditat d´aquesta, per a poder efectuar els pagaments compromesos,  generant-se una 
situació econòmica sempre precària. 

E) Duplicitat de serveis. 

Si bé no es pot afirmar del tot  que PUMSA  ha estat en la pràctica un ajuntament paral·lel, si 
que es pot dir que en molts dels afers territorials municipals, ha esdevingut l’ autèntic 
departament d’Urbanisme, o com a mínim, un departament paral·lel amb molta menys 
transparència. 
 
Ara podríem dir el mateix, pel que fa a les competències d’habitatge o pel que fa a la gestió 
d’aparcaments. 
 
Per totes aquestes raons i segurament per  moltes altres, la solució que postulem en aquesta 
proposta de resolució, i que no és nova en els debats oberts en el si de la taula de 
racionalització del catàleg de serveis de l’Ajuntament, així com inclosa en el Pla de mesures 
de sostenibilitat de la Cartera de Serveis, pretén  que el consistori pugui  iniciar una nova 
etapa que faci possible  tancar  algunes empreses municipals generadores d’elevades 
despeses injustificades, com la que ara ens ocupa i preocupa i fer més eficient 
l’Administració, sense treure serveis als ciutadans ni augmentar la pressió fiscal, guanyant 
en control, operativitat i transparència. 
 
En un informe d'Auditoria de Comptes Anuals, emès per un auditoria independent en 
l’actualitat, assenyala, que l’empresa “ tot i presentar un fons de maniobra positiu, un 
component significatiu del mateix es troba format per existències corresponents a terrenys, 
solars, edificis i apartaments. Els ingressos generats per la venda d’existències, així com 
pels generats per les altres activitats de la Societat no generen suficient liquiditat per fer front 
als passius de la Societat. Per tant, la capacitat actual de la Societat per liquidar els passius 
pels imports i segons la classificació amb la qual figuren en els comptes anuals adjunts 
dependrà, en gran mesura, de la continuïtat del recolzament financer per part del seu 
accionista únic, l’Ajuntament de Mataró”.  
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Les lleis vigents permeten als  Ajuntaments gestionar de manera més sostenible i eficient els 
serveis públics per gestió directa o indirecta. Tant la forma de prestació dels serveis, como la 
creació i dissolució de les societats és competència del Ple de l’Ajuntament. 
 
Amb  caràcter general, la decisió de dissoldre una societat mercantil local porta aparellada la 
tramitació d’ un expedient administratiu. En qualsevol cas, la Corporació ha de pronunciar-se 
sobre la continuïtat i forma de prestació del servei. Produït l’acte administratiu que formalitza 
la voluntat de l’entitat local,  com a soci únic de la societat, caldrà seguir els tràmits 
mercantils necessaris per a fer efectiu aquesta decisió administrativa.  
 
L’extinció de la societat en si, requeriria, per tant, un primer acord de dissolució, amb 
nomenament de les  persones que procediran a la seva liquidació, i adjudicació del patrimoni 
resultant a l’Ajuntament; i per últim la inscripció en el Registre Mercantil.  
 
Ara bé, la llei preveu que en cas de desequilibri financer que no s’hagi pogut solucionar ha 
de procedir-se a la dissolució. Acordar la dissolució d’una societat municipal és competència 
del Ple de la Corporació. En qualsevol cas s’entén que es convenient donar compte  al Ple 
de l’extinció i de la data  en la es produirà ja que la Corporació haurà de pronunciar-se sobre 
la continuïtat i forma de prestació del servei.  
 
L’article 371 del TRLSC, estableix que la dissolució no es més que un pressupost de 
l’extinció i un acord que obre el període de liquidació, constituint la liquidació el conjunt 
d’operacions pel que la Societat procedeix al cobrament de crèdits, a l’alienació del seu 
actiu, el pagament dels deutes i, com a conclusió d’aquestes  operacions, a la determinació 
del resultat definitiu abans de la seva extinció definitiva.  
 
Pel que respecte a la fase de liquidació, la societat municipal haurà de seguir allò que s’ 
estableix en els articles 383 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. 

Per tant i d’acord amb el que hem esmentat, aquest Grup Municipal sol·licita s’aprovi la 
proposta de resolució que presentem i s’adoptin els següents  

ACORDS: 

1.Que es realitzi una auditoria externa de la situació econòmica de PUMSA, detallant i 
avaluant tècnicament el desenvolupament i compliment dels treballs realitzats i serveis que 
ha prestat durant els  últims cinc anys, donant així començament a les  gestions i tràmits per 
a la seva dissolució.  

2. El Ple en funcions de Junta General, d’acord amb la informació de l’auditoria, cessarà de 
forma expressa a tots i cadascun dels administradors que integren el Consell de 
Administració i nomenarà als liquidadors de la societat a l’objecte  que procedeixin a realitzar 

un inventari i un balanç de la societat, referit al dia de la dissolució (art. 383 del TRLSC). 

 
3. S’iniciï l’estudi i els tràmits, amb les modificacions pressupostàries i organitzatives 
corresponents (plantilla, relació de llocs de treball, readaptació d’estructures administratives) 

per a procedir a la integració de tots treballadors de l’empresa a la organització municipal. 
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4. L’Ajuntament haurà de remetre l’ acord de dissolució de la Sociedad Municipal adoptat pel 
Ple, per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i la seva posterior publicació en el 
Butlletí Oficial del mateix. S’haurà de formular la proposta d’aprovació de l’inventari i del 
balanç final que presentin els liquidadors, amb  referència al dia de la dissolució de la 

societat i al projecte de divisió o repartiment del patrimoni resultant.  
 
5. El Ple haurà de  requerir als  liquidadors, per a què atorguin escriptura pública d’extinció 
de la societat a la que se incorporarà el balanç final de liquidació i el seu valor.  
 

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

que una de les qüestions per la qual el seu grup no ha votat l’anterior modificació de 

pressupost era justament perquè hi havia 40.000 € que es destinaran a PUMSA.  

Mediante los presupuestos, en lugar de destinar el dinero a los barrios, a las familias, 

autónomos o personas que están en paro, vamos a darle 40.000 € a este pozo sin fondo que 

es PUMSA. 

Nosotros nos vamos a abstener. Compartimos plenamente todo el análisis que ha realizado 

el grupo municipal de Junts per Catalunya, pero en la parte de los acuerdos no coincidimos 

completamente. Sí que tenemos que hacer una auditoría, pero nosotros pensamos que 

primero se tiene que hacer una auditoría y una valoración de la sociedad, y a partir de ese 

momento, ver si es más factible la posibilidad de enajenación, a través de todas las figuras 

jurídicas posibles, o finalmente la liquidación.  

Si pasamos directamente a liquidarla podríamos estar tirando a la basura todo el dinero que 

allí ha metido el Ayuntamiento (dinero de los ciudadanos) durante todos estos años, 

incluidos los 40.000 € que ahora se destinarán.  

 

 

 

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

seva intervenció dient que sempre intenta argumentar els punts de la millor manera que sap, 

i sempre d’una manera respectuosa i amb el màxim ajust a la realitat, i que no li agrada rebre 

respostes com la que ha rebut per part del Govern en el punt 17 del ple. De la mateixa 

manera, també espero que se sàpiga reconèixer un error, com ara dir que vam córrer a 
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presentar l’Ordenança als mitjans i no vam tenir en compte que es contravenia una 

prohibició. Es corregeix i no passa res. 

Igualment, encara estic esperant poder-me incorporar al grup de treball de Cementiris i 

tantes altres coses que potser per massa educació no les porto allà on ho hauria de fer.  

Potser el que hauria de fer és el que fan vostès i orientar-me una mica més a la demagògia i 

a buscar el vot, en lloc de dir el que penso que és correcte i no allò que ens convé. 

Dit això, avanço que nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta de resolució. No ens 

sembla correcta la liquidació de PUMSA. Sí, en canvi, tenim pendent de fa anys la seva 

reformulació. De fet, des dels anys 2016-2017 que el Govern de facto va canviant la 

dinàmica i la formulació de l’empresa i la va transformant en el que és ara, una empresa més 

dedicada a la mobilitat. 

En la nostra opinió, PUMSA s’havia de centrar justament en això, en la mobilitat, en el 

creixement i en la gestió de l’espai públic, i havia d’abandonar la seva tasca de contrapoder 

de l’Ajuntament en termes urbanístics i en altres termes, i també calia utilitzar la societat en 

la mesura del possible per incorporar hipotètiques participacions en empreses públiques.  

Ho hem anat recordant repetidament al Consell de PUMSA i també en el ple. No ha passat 

així i tenim pendent aquesta reformulació, que comença a ser urgent.  

La proposta de resolució descriu un munt d’actuacions fallides que han comportat costos per 

a la ciutat. És evident que moltes d’elles han estat així: la darrera, la programació de les 

obres de la plaça de les Tereses, que és un compendi de tot allò que és una obra mal 

executada i mal controlada. Però també en el balanç de PUMSA cal posar-hi les coses 

positives per a la ciutat i tots els elements que han contribuït a la transformació de Mataró en 

la ciutat que és ara.  

Penso que cal fer un canvi de rumb i que cal afrontar de forma urgent aquesta reformulació, i 

és per això que ens hi abstindrem. Ja portem cinc o sis anys de retard i no s’haurien de 

produir més demores.    

 

 

 

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

Mobilitat, comença dient que PUMSA és un instrument de l’Ajuntament de Mataró. És a dir 

que els seus encerts, que són majoria, i els seus errors són equiparables als de qualsevol 

altra àrea o servei de l’Ajuntament.  
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Les aportacions a PUMSA són per deutes derivats dels crèdits per realitzar les actuacions 

que avui són patrimoni de la ciutat: urbanitzacions, solars, naus, locals, pisos, aparcaments, 

etc. És un deute sorgit pels actius que té la ciutat des que existeix PUMSA o Gintra o 

Prohabitatge. 

Nosaltres votarem contràriament a la proposta per diferents motius:  

En primer lloc, perquè des de finals del mandat anterior que estem treballant per la 

reformulació de PUMSA, amb un ampli consens sobre els objectius a assolir i que no hem 

deixat mai de fer. En aquests tres anys que han passat hem continuat fent coses.  

Cada cop és major el pes de la Unitat de Gestió i Suport a la Mobilitat. Vam fer la integració 

del personal de la concessió de grua i de zona blava. Vam decidir la venda d’actius no 

estratègics. Estem ultimant un nou conveni per al personal sorgit i una valoració dels seus 

llocs de treball. Hem fet la primera fase de l’estudi organitzatiu d’habitatge, tant de PUMSA 

com de l’Ajuntament, i hem de posar en marxa l’estudi del paper que ha de tenir com a 

administració urbanística, si és que ha de continuar sent administració actuant. 

Hi votarem desfavorablement perquè la reformulació de PUMSA està ja a l’agenda del 

Consell d’Administració i, més recentment, a l’agenda de la Comissió Informativa Especial 

d’Adequació i Millora de la Cartera de Serveis i de Racionalització, i també perquè PUMSA 

és una empresa municipal que ha contribuït i contribueix de forma decisiva en la construcció 

de Mataró i en la generació d’actius per a la ciutat, a més de ser prestadora de serveis en 

els àmbits de l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat. 

Actualment, en l’àrea de gestió urbanística, podem destacar els sectors en els quals s’està 

treballant: el PEMU Rengle, Valldeix, Iveco-Renfe-Farinera, Vallverich o Lo Bassal. 

Pel que fa a gestió d’habitatges, està gestionant 276 habitatges, dels quals 126 són de 

lloguer assequible, 121 estan a disposició de serveis socials i la resta per a reubicacions i 

lloguer lliure. I també gestiona 42 oficines, 11 naus i 29 locals. Oficines, naus i locals amb 

una ocupació del 90%, i aparcaments de residents (1.177 places), amb una ocupació del 

94%, i 834 places d’aparcaments de rotació. 

Portem l’Oficina Local d’Habitatge, amb diferents serveis que es presten de forma integral.  

I des de Mobilitat gestionem els aparcaments de rotació de plaça de les Tereses, Parc 

Central, plaça Granollers i plaça Cuba. També es gestionen les zones d’estacionament 

regulat, zones blaves, el servei de grua i el dipòsit de vehicles, i els dispositius de control del 

trànsit (pilones) del PIC del centre. Així mateix, col·labora amb la Policia Local i amb 

Mobilitat de l’Ajuntament donant suport als seus serveis.  
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És a dir, ara és el moment de continuar treballant per la reformulació i en cap cas per la 

dissolució. I en qualsevol cas, fem el que fem amb PUMSA no serà perquè sigui fallida, sinó 

perquè els temps són diferents i les necessitats i el context actual obliguen a aquesta 

reformulació. 

 

 

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

Sr. Jerez que és evident que PUMSA sí que és una empresa fallida i que no es pot negar 

l’evidència. És clar que després de molts anys eixugant deute PUMSA ha anat tenint menys 

deute i que actualment gestiona moltes coses, com aparcaments, urbanitzacions, etc. Que 

es fan coses bé des de PUMSA, s í, però aquí el problema és de base.  

Tota la gestió que s’ha fet de PUMSA històricament, i aquí també hi poso ERC, ens han 

portat on som ara, i el moment en què ens trobem tampoc és per estar-ne satisfets. 

Crec que l’error de base és considerar que mentre ens anem reformulant, canviant el nom o 

l’objecte social, anirem bé, però la realitat és que al darrere hi ha una mala gestió, com 

palesen les obres que s’han dut a terme a la plaça de les Tereses, per exemple, o tot 

l’assessorament jurídic que s’està fent. Tenim una sentència al Rengle que ens està costant 

diners, hi ha hagut una sentència també arran d’uns locals a la Ronda Barceló que ens està 

costant diners, arrosseguem encara tot el tema de l’illa de Can Fàbregas i Caralt, etc. 

Vostès podran fer veure que aquí no hi passa res i que les coses es van arreglant, però al 

meu entendre parteixen d’un error de base. Políticament aquesta ciutat no es mereix seguir 

amb aquesta rèmora i cal que vostès prenguin decisions molt més radicals al respecte.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

Vots en contra: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).   
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Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

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

 

 

 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

LA REDEFINICIÓ DE LA TAULA DE RECONSTRUCCIÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
En fecha 15 de mayo de 2020, en plena pandemia, se firmó un acuerdo entre el gobierno de 
Mataró, grupos municipales, patronal y sindicatos con el objetivo de paliar económica y 
socialmente los estragos que el COVID19 estaba causando en nuestra ciudad. Fue un 
compromiso para dejar de lado nuestras diferencias ideológicas y ayudar a las familias, 
autónomos y empresas que más afectados estaban ante la crisis sanitaria, social y 
económica de esos momentos. 
 
Los acuerdos a los que llegamos fueron resumidamente los siguientes: 
 

- Elaboración de un Plan de reconstrucción social y económico de la ciudad, con una 
primera fase de concreción de medidas durante las 12 primeras semanas. 

- Constituir una Mesa de Reconstrucción Social y Económica de Mataró como principal 
órgano de gobierno del Plan. 

- Promover un enfoque colaborativo con el Consejo Económico, Consejo de Ciudad y 
la Mesa del Tercer Sector. 

- Crear un observatorio específico del impacto de la crisis de la Covid-19 en Mataró. 
- Identificar ejes de trabajo que tiene que contemplar el Plan para minimizar el impacto 

de la crisis del COVID en la Ciudad.  
 
Los principales hitos y fechas de su consecución serían: 
 

- Elaboración del plan de reconstrucción (marzo 2021). 
- Aprobación final del Pla de Reconstrucción Económico y Social (diciembre 2020). 

 
Una de las principales funciones de la Mesa de Reconstrucción era la creación de Grupos 
de trabajo en función a los siguientes ejes de partida: 

 
- Reconstrucción de la reactivación económica y fomento del trabajo.  
- Mataró, eje capital y social 
- Mataró: refuerzo del sistema sociosanitario 
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- Mejora de la calidad institucional y de resiliencia urbana. 
- Readaptación de la estrategia de la ciudad 

 
Además, se establecía la participación y la implicación de la ciudadanía.  
 
En resumen: 
 

- A mediados de agosto (12 semanas) tendría que haber acabado la concreción de las 
medidas de urgencia del Plan, siendo que, en la actualidad, nos encontramos todavía 
en esta fase, haciendo un seguimiento de las medidas que se aprobaron en los 

primeros meses de funcionamiento de la Mesa.  
- El 31 de diciembre de 2020 se tendría que haber presentado el Plan de 

Reconstrucción Social y Económico de la Ciudad, que en la actualidad no se ha 
presentado. 

- Para la elaboración del Plan de Reconstrucción, que tenía que haber sido presentado 
el pasado 31 de diciembre tendrían que, por un lado, haberse constituido grupos de 
trabajo para tratar los ejes inicialmente definidos en el acuerdo del Plan, por otro lado 
haber implicado, a la ciudadanía y a la Mesa del Tercer Sector y por último haber 
identificado los ejes de trabajo que tiene que contemplar el Plan para minimizar el 
impacto de la crisis del COVID en la Ciudad 

 
Al estar en la actualidad dicho órgano con tareas de seguimiento de las acciones tomadas 
en los primeros meses de funcionamiento de la Mesa, no habiéndose creado en todo este 
año los grupos de trabajo ni las herramientas necesarias de participación ciudadana y, a 
consecuencia de todo ello no haberse presentado en fecha 31 de diciembre de 2020 el Plan 
de Reconstrucción Económico y Social, este Grupo Municipal:  
 
SOLICITA: 

 
1.  Que el gobierno justifique las razones por las que durante este año no ha creado 

los grupos de trabajo ni los mecanismos de participación ciudadana para la 
elaboración del Plan como se comprometió en el Acuerdo. 

2.  Que el gobierno justifique las razones por la que no presentó el Plan de 
Reconstrucción Social y Económico como se comprometió en el Acuerdo. 

3.  Que el gobierno explique si va a seguir utilizando la Mesa de Reconstrucción 
como un órgano de seguimiento de las medidas acordadas en los primeros 
meses de funcionamiento de la Mesa de Reconstrucción. En este caso, este 
grupo pediría el cierre de la Mesa de Reconstrucción y el establecimiento de un 
órgano de seguimiento de dichas medidas. 

4.  En caso que el gobierno decida seguir con la Mesa de Reconstrucción, establecer 
un Reglamento de funcionamiento de la misma donde se establezca como 
mínimo: 
a. Misión 
b. Visión 
c. Objetivos 
d. Órganos de gobierno y composición del Organismo y sus subórganos. 
e. Periodicidad de las reuniones/actos de los diferentes órganos/subórganos. 
f. Tipología de propuestas a presentar. 
g.  Mecanismos de voto y mayorías necesarias para la aprobación de las 

propuestas. 
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h. Competencias asumidas del resto de órganos municipales establecidos 
legalmente o por delegación del alcalde o del pleno. 

i. Relación de dependencia, grado y posición respecto al resto de órganos 
municipales establecidos legalmente o por delegación del alcalde o del Pleno.  

j. Propuesta de calendario de hitos y fecha de disolución.  
 

5.  Para el caso de creación de nuevos órganos de decisión municipales y que 
requieran o decidan sobre la utilización de fondos públicos, que sea obligatorio el 
establecimiento de un Reglamento de funcionamiento donde se incluya, como 
mínimo, los puntos reseñados en el apartado anterior.  

 
 
 
 
 

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

el seu vot favorable a la proposta, encara que sigui per una qüestió de transparència.  

En definitiva, és veritat que aquí es van adquirir una sèrie de compromisos i, si volem ser 

fidels al bon fer polític, està clar que la coherència ha de ser un dels principals reptes a 

assolir per part de tots els polítics i grups municipals.  

En aquest cas vostès es van comprometre a una sèrie de requisits que efectivament no 

s’estan complint.  

Val a dir també que és la primera vegada que vivim una pandèmia, que és la primera Taula 

de Reconstrucció que s’organitza i que efectivament és difícil fer-ho tot bé. 

Nosaltres donarem suport a la proposta i sobretot al seu punt 4, en què es demana establir 

un reglament de funcionament que endreci una mica la situació.  

 

 

 

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

Taula de Reconstrucció va ser, i encara podria ser, un exemple de missatge positiu que 

l’Ajuntament de Mataró, amb el Govern i els grups municipals, va donar a la ciutadania per 

mostrar el compromís comú de treballar per la recuperació econòmica i social de la ciutat.  

A l’inici sí que crec que va ser així i, de fet, tots vam presentar un munt de propostes, vam 

buscar altres ajuntaments, vam fer un benchmark a tot arreu i vam intentar aportar propostes 

urgents, que vam votar favorablement. I després, aquestes propostes es van materialitzar en 

un document molt bonic, en què hi ha propostes de tots els agents en diferents colors, 

algunes d’elles es tindran en compte, altres seran estudiades, etc. 
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Els mecanismes, com diu la Sra. Sancho, caldria revisar-los. Quan vam portar la proposta 

del xec comercial, que ha aprovat Sabadell, vam haver de tornar a posar en marxa la 

plataforma Decidim Mataró perquè no estava previst tornar a portar-hi propostes.  

A més, l’avaluació tècnica d’aquesta proposta, juntament amb la dels vals Mataró, aprovades 

al Consell Econòmic i Social, fa mesos que l’esperem. Ja ni tan sols insisteixo a demanar 

aquesta valoració que es va acordar.  

És a dir, el funcionament de la Taula de Reconstrucció ha passat de ser il·lusionant a una 

qüestió purament burocràtica que serveix perquè se’ns expliquin les mesures que es van 

prenent, però sense que hi hagi una participació efectiva.  

Eliminar la Taula potser ens deixaria fins i tot més orfes d’eines per conèixer les coses que 

es fan, però vull pensar que som a temps de canviar aquesta manera de treballar. Vostès 

parlen sempre de cooperació, de treballar junts, de sumar..., però en realitat el que volen és 

simplement que ens sumem de forma incondicional a les propostes que fan, i actuen en 

sentit contrari, intentant acaparar els èxits i intentant anunciar les coses amb pressa, cosa 

que ja vam denunciar en el mandat passat, en què es van mostrar experts en aquesta 

tècnica a través dels mitjans locals. 

No estem d’acord amb el 100% del plantejament d’aquesta proposta, però hi donarem ple 

suport amb la idea de tornar a reconvertir la Taula en allò que tots pensàvem que havia de 

ser, i que encara pensem que pot ser. Considerem que pot ser útil i pot continuar sent una 

eina amb la qual puguem guanyar credibilitat davant la ciutadania, ensenyant que podem 

treballar junts de veritat.  

Una última petició, si és possible: intentin penjar l’acta de la reunió de la Comissió 

Informativa de Reactivació Econòmica del dia 24 de novembre del 2020, en què justament 

es va discutir el tema del Pla d’usos de la platja. És l’única acta que crec que no està 

penjada. 

 
 
 
 

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

Professional i Universitat, recorda que en plena situació excepcional de pandèmia vam ser 

dels primers municipis a crear un front comú signant aquest acord institucional per a la 

reconstrucció social i econòmica de Mataró, i vam demostrar un cop més la solidaritat 

comunitària que ens caracteritza com a ciutat. I ho vam fer tots junts, ningú no va voler 

agafar el protagonisme. Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, amb els seus 
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portaveus al capdavant, els sindicats UGT i CC.OO., la Fagem i la Pimec, deixant enrere 

ideals, banderes, colors i interessos partidistes. I ho vam fer amb dos objectius clars:  

Primer, millorar la condició de vida de les persones en situació de més vulnerabilitat, en una 

primera fase d’emergència i d’urgència, definint mesures contra la crisi sanitària i mesures 

econòmiques i socials provocades per la covid per no deixar ningú enrere. Van durar més de 

12 setmanes, malauradament, però qui sabia fa un any quant durarien aquestes mesures 

que havíem d’implementar. 

Vull recordar que hi ha una segona fase que definirà les estratègies per reactivar i 

transformar l’economia de la nostra ciutat creant noves oportunitats de futur.  

Per aconseguir aquests objectius, vam acordar l’elaboració del Pla de reconstrucció i la 

constitució de la Taula, representada per tots els signants de l’acord. Davant de l’impacte 

d’una crisi sanitària inèdita i d’abast mundial, hem acordat i posat en marxa més de 40 

mesures gràcies a tots vostès, no només al Govern, perquè són propostes seves també. 

Vull destacar-ne alguna com el manteniment de l’habitatge a moltes famílies en situació 

crítica o l’atenció a persones sense sostre, o l’augment de l’atenció a les persones grans 

més dependents durant el confinament; cobrint les necessitats bàsiques d’alimentació i 

augmentant les beques menjador per a més de 6.000 famílies; acompanyant infants i 

adolescents amb el reforç escolar, les tauletes i el suport psicològic; incrementant l’atenció 

davant situacions de violència de gènere; ajudant empreses, microempreses, autònoms, el 

sector cultural, entitats esportives, comerços... Evidentment, totes les ajudes són insuficients, 

però vam ser dels primers a tirar-les endavant. 

Hem destinat quasi 6 milions d’euros a evitar que augmenti la desigualtat social i condemni 

àmplies capes de la població a la pobresa.  

I és veritat, Sra. Sancho, que la proposta de calendari de fites elaborada durant el mes de 

maig de fa un any no es correspon exactament amb el que vam acordar, però, tal com hem 

parlat en alguna ocasió, ningú s’imaginava que després d’un any haguéssim de seguir 

implementant aquestes mesures d’urgència. No era el desig de ningú que aquesta situació 

s’allargués tant, i tots reconeixem que les havíem d’aplicar al més aviat possible.  

També fa un any desconeixíem l’arribada dels fons europeus per elaborar projectes de 

recuperació orientats a la transformació del model productiu, a partir de la transició ecològica 

i la transformació digital, o la incorporació de la dimensió territorial del conjunt de la regió 

metropolitana de Barcelona, en la qual Mataró participa de forma activa.   

Davant d’aquests nous escenaris, el dia 6 de novembre vull recordar que es va presentar a 

la Taula de Reconstrucció el document base “Estratègia de ciutat per a una recuperació 
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basada en el desenvolupament sostenible Mataró Agenda 20-30”, i aquest és el Pla a 

desenvolupar. Ja té nom aquest pla. I és en aquesta segona fase de recuperació i 

transformació que hem de concretar alguns aspectes específics relatius a l’operativització de 

la metodologia i el model de governança proposat.  

En aquest punt, vull agrair la gran feina que el Servei d’Estratègia ha dut a terme i la celeritat 

amb què ha presentat aquesta documentació. Una documentació que no només es va 

presentar a la Taula, sinó que jo també els vaig presentar personalment a cadascun de 

vostès per fer propostes diverses (propòsits, metodologies...) i, sobretot, per aclarir/definir el 

model de governança.  

Per aquest motiu, donem un sí parcial a la proposta presentada, no tant per les funcions ni 

els reglaments de la Taula, sinó per consensuar el document que els vam presentar de 

reflexió estratègica a fi de seguir avançant conjuntament en aquesta concreció: propòsits, 

metodologia, governança i comissionats dels diferents òrgans. Recordo també que els hem 

fet la proposta de presentar noms en aquests comissionats. 

Finalment, crec que és molt important agrair-los la implicació com a membres de la Taula, i 

els demanem seguir de la mà per enfortir Mataró com una ciutat justa i pròspera.   

 

 

 

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

l’acceptació parcial de la proposta per part del Sr. Vadell i també el vot favorable dels altres 

grups. 

Lo que sí que le quiero decir, Sr. Vadell, es que esta Mesa de Reconstrucción ha 

funcionado durante todos estos meses gracias a la buena voluntad de todos. Estoy 

totalmente de acuerdo en que durante los primeros meses hubo medidas muy buenas, 

todos aportamos y tuvo su sentido, pero ahora quizá ese sentido se ha perdido. Además, 

nosotros firmamos un acuerdo en el que se establecía que durante las 12 primeras 

semanas se iban a establecer las medidas de urgencia, pero en septiembre-octubre 

seguíamos igual, y quizá en ese momento se hubiera tenido que redefinir la Mesa, porque 

en estos meses hubo cambios. Y es que a fecha 31 de diciembre tendríamos que haber 

tenido un Plan de reconstrucción y no tenemos absolutamente nada.  

Y este motor que ha sido la buena voluntad de todos los grupos municipales, sindicatos y 

patronal, tenía su sentido dentro de un contexto de pandemia mundial, crisis económica, 

crisis sanitaria y crisis social, pero creo que en cualquier organismo que venga creado 
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desde el Ayuntamiento el motor no tiene que ser la buena voluntad, sino que el 

funcionamiento tiene que venir establecido por un reglamento que regule la periodicidad, el 

procedimiento de votación… Todo ello tiene que quedar por escrito. 

 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

22 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES SITUACIONS DE 

PERILL QUE ES GENEREN A CRUÏLLES SITUADES A CARRERS DE 

VIANANTS O AMB PRIORITAT INVERTIDA I/O AMB PENDENTS.  

   

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup munic ipal d’ERC-MÉS, presenta el 

prec següent: 

 

Hem rebut escrits, des de diferents indrets de la ciutat, en els que molts conciutadans ens 
remarquen la perillositat que es genera amb molta freqüència a alguns espais, especialment 
cruïlles.  
 
Per exemple, una d’elles és la que conformen els carrers Hospital / Sant Bonaventura - 
Baixada Feliu de la Penya / Sant Ramon. En aquest punt, com en molts altres de la ciutat, es 
va aixecar la cota del pas de vianants per a deixar-lo al mateix nivell dels carrers 
perpendiculars i també per a rebaixar la velocitat dels cotxes que circulen per la via principal.  
 
Un objectiu, aquest darrer de rebaixar la velocitat dels vehicles, que no s’ha aconseguit, ja 
que la majoria de vehicles ni tan sols minoren la velocitat al passar per sobre del pas de 
vianants elevat...  
 
L’entorn pacificat d’aquests carrers, que sovint acaben en passos de zebra elevats per 
travessar carrers de trànsit intens (i on els vehicles, malgrat els passos elevats no redueixen 
la seva velocitat), transmet als vianants (sobretot els nens) una sensació de seguretat 
inexistent. 
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De fet, ens descriuen freqüents situacions de perill, amb velocitat excessiva i caigudes de 
motocicletes, topades, frenades brusques, invasió de la vorera per part de vehicles de 
mobilitat personal i bicicletes, atropellaments... 
 
Fa temps que s’anuncien canvis en el Reglament de Circulació per tal d’implantar a nivell 
general la limitació a 30 km/h a tots els carrers urbans d’un sentit o d’un sol carril per sentit, a 
més de reduir a 20 km/h la velocitat en els carrers de plataforma única (vorera i calçada al 
mateix nivell) deixant el límit actual de 50 km/ h només a les vies de 2 o més carrils per 
sentit. Avençar-se en aquesta limitació a la implantació de la norma, com han fet moltes 
ciutats catalanes i espanyoles, seria una possible solució. 
 
Per tot això, i per tal de donar-hi una solució, el Grup Municipal d’ERC-Moviment 
d’Esquerres, formulem el següent prec: 
 
- El Govern Municipal millorarà la seguretat de tots els punts (que com el que fem servir com 
a exemple) constitueixen un clar focus d’inseguretat i perillositat pels vianants, ja sigui amb 
l’aplicació general de la zona 30 a tota la ciutat, o bé a través de la senyalització o inclús 
regulació semafòrica, per limitar al màxim la perillositat d’aquests enclaus. 
 
 
  
 

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

Mobilitat, explica que el Govern municipal, d’acord amb el Pla de mobilitat, treballa i 

treballarà per millorar la seguretat de tots els punts que puguin constituir un focus 

d’inseguretat i perillositat per als vianants i per a la resta d’usuaris de la via, ja sigui amb 

l’aplicació general de la zona 30 a tota la ciutat, o bé a través de mesures de senyalització, 

abalisament, actuacions a la via pública o mitjançant la regulació semafòrica per reduir la 

perillositat en aquests indrets.  

En relació amb el prec, el Reglament general de circulació planteja per al proper 11 de 

maig, i també l’Ordenança que portarem a aprovació el 20 de maig, lím its de velocitat en 

vies urbanes i travesseres. Pel que fa a les vies urbanes, la regulació preveu el límit genèric 

de 20 km/h com a màxim en vies que disposin de la plataforma única de vorera i calçada, i 

de 30 km/h en la majoria de les vies, que són d’un únic carril per sentit de circulació, i de 50 

km/h, que serà l’excepció, en vies de dos o més carrils per sentit de circulació. 

Aviat els passarem el llistat de carrers perquè vegin com queda cadascun després de 

l’entrada en vigor de la nova regulació.  

Des del Servei de Mobilitat, estem treballant en les següents actuacions per portar-les a 

terme abans de l’11 de maig, sota el lema de “Mataró, ciutat 30”: 
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Senyalització: revisarem la xarxa viària de Mataró. Els farem arribar en els propers dies la 

proposta de limitació de velocitat dels carrers. 

Semaforització: identificarem les cruïlles semaforitzades afectades pels canvis en els límits 

de velocitat i adaptació de la regulació de la nova velocitat a les fases semafòriques, temps 

de buidat de la cruïlla, temps total del cicle del semàfor. 

Transport públic: identificarem les línies de Mataró Bus que circulen per carrers que 

modificaran el seu límit de velocitat per estudiar com afectarà això a la velocitat comercial 

del bus. 

I altres mesures com la instal·lació de radars pedagògics en diferents vials que passen de 

50 km/h a 30 km/h per anar informant les persones usuàries dels canvis de la normativa, en 

col·laboració amb el Servei de Policia Municipal. I més endavant, els radars passaran a ser 

sancionadors.  

A mitjà-llarg termini, es continuaran duent a terme actuacions que ajudin a reduir la velocitat 

i la perillositat. Estem parlant de reduir carrils de circulació de cotxes mitjançant la 

incorporació de carril bici o de nous carrils d’estacionament, o ampliacions de vorera, 

reduccions d’amplades de calçada amb ampliació de voreres i aproximació dels passos de 

vianants amb la construcció d’orelles per a la reserva d’espais per a vianants, elevació de 

cruïlles i passos de vianants, trencament de la continuïtat d’eixos viaris per reduir el trànsit 

de pas i pacificar la circulació, canvis de sentit, adaptació a la regulació, revisió de la 

senyalització, etc.  

És a dir, estem totalment d’acord que cal anar millorant les cruïlles i també les vies 

públiques de Mataró per reduir els riscos de la seguretat viària.  

 

 

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

tot això estigui en marxa. Està bé que, quan es tracta de temes de seguretat, puguem anar 

sempre un pas per davant i més tenint en compte que moltes d’aquestes cruïlles perilloses 

són de trànsit escolar. 

D’altra banda, també estaria bé que poséssim en pràctica mesures d’ambientació, que 

també poden arribar a reduir la velocitat a banda dels semàfors, i mesures de civisme. I 

finalment, si no es respecta la normativa, les sancions que calgui.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, anuncia que en el proper curs s’implementaran més itineraris segurs a les escoles. 

També estic totalment d’acord que aquestes mesures s’han d’acompanyar amb accions 

sobre l’ambient, urbanístiques i de mobiliari urbà.  

 

 

 

 

 

23 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE 

NOVES TECNOLOGIES A LA POLICIA LOCAL. 

 

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

prec següent: 

 

Hace unas semanas este gobierno propuso, de acuerdo con los demás grupos políticos y la 
propia policía, la implementación de una app que permitiese la comunicación rápida y fluida 
de los ciudadanos con la policía local.  
 
No cabe duda que esta herramienta puede contribuir a la mejora del constante estado de 
alarma en el que vive en los últimos tiempos Mataró debido a la sensación de inseguridad 
que se respira en sectores cada vez más amplios de la ciudad, que no se restringen ya, a 
determinados barrios que tradicionalmente llevan décadas sufriendo esos problemas de 
inseguridad. 
 
Por ello, y ahondando en los nuevos retos que nos deja la pandemia, este grupo municipal 
cree necesaria la ampliación del uso de tecnología adecuada como por ejemplo la utilización 
de drones para la vigilancia y seguridad de la ciudad como ya se hace en otras ciudades 
como Vila-seca o Partes del Vallès y como está implementado asimismo el cuerpo de los 
Mossos. Por ello este grupo municipal hace el siguiente ruego.  
 
- Se cree un plan de modernización de la policía local en donde además de la app arriba 
comentada, se introduzca también el uso de drones que complementen el trabajo de los 
agentes 
 
- Se instruya a los agentes en el manejo de esta tecnología por medio de cursos 
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- Se cree la normativa municipal necesaria para el amparo del uso y sus usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, saluda els 

presents i les persones que estan seguint el ple pels canals habilitats.  

Sr. Molero, como bien indica en su ruego, la sensación de inseguridad es subjetiva y se ve 

influenciada por factores contextuales, sociales e individuales. Así, la adaptabilidad a las 

condiciones adversas, la propia ideología, la opinión pública o una situación asumida de 

vulnerabilidad afectan de manera determinante la percepción de seguridad de cada 

persona. 

Otro factor que influencia la predisposición a sentirse seguro es el género. Es evidente que 

la manera en que mujeres y hombres nos relacionamos con el entorno es distinta, y ello 

tiene un impacto en la percepción de la seguridad. Y al margen de que no todas las mujeres 

tienen la misma percepción de lo que es seguro e inseguro, en tanto que ello depende de 

las experiencias vitales, la edad o la educación, entre otros, habitualmente las mujeres 

identificamos el espacio público como un lugar más peligroso y hostil, especialmente en 

horarios nocturnos o lugares solitarios. 

Es por ello que, si bien los datos policiales constatan una importante disminución de los 

hechos delictivos, acompañada de un aumento de la actividad y la eficacia policial, ello no 

implica necesariamente un aumento de la seguridad subjetiva en la misma proporción, pues 

en ocasiones el sentimiento de inseguridad no responde propiamente a un incremento de 

delitos e infracciones, sino que viene motivado por la existencia de comportamientos 

incívicos, degradación del espacio, vulnerabilidad social y económica, problemas de 

convivencia entre grupos diferentes o por la difusión de rumores e información de carácter 

sensacionalista con un mayor o menor grado de organización y que provoca alarma social.  

En base a lo anterior, una de las líneas estratégicas encaminadas tanto a la mejora objetiva 

como subjetiva de la seguridad, y contempladas en el Plan de Seguridad Local 2021-2024, 

aprobado por la Junta Local de Seguridad y del que dimos cuenta en el pleno del mes de 

marzo, es la de aplicar las nuevas tecnologías para optimizar los procesos de información, 

actuación y comunicación. 
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Con este objetivo, la Policía Local está trabajando en un plan de tecnificación y 

digitalización operativa del servicio para mejorar la calidad del mismo y la comunicación con 

el ciudadano, alcanzar una mayor cobertura del territorio y aumentar la eficiencia y la 

optimización de los recursos y la prestación de los servicios, así como la optimización de los 

procesos de trabajo. 

Para ello se están valorando diferentes tecnologías y herramientas disponibles en el ámbito 

de la seguridad pública. Una de ellas es la implementación de una app de seguridad que 

permitirá a la ciudadanía una comunicación permanente, inmediata y bidireccional con los 

cuerpos de seguridad y emergencias. 

Otra podría ser la introducción del uso de drones, que ustedes proponen, y que podría 

resultar útil en la vigilancia aérea para controlar aforos e irregularidades urbanísticas o la 

vigilancia de zonas agrícolas. 

En este sentido, tomamos nota de su propuesta y la valoraremos con ustedes y con el resto 

de grupos municipales, conjuntamente con otras tecnologías o herramientas disponibles en 

el ámbito de la seguridad, que necesariamente deberemos priorizar e implementar en 

función de su impacto y el valor añadido que puedan aportar. 

En todo caso, cualquier tecnología que implantemos se hará con toda la seguridad jurídica   

en su instalación pública en el ámbito de la seguridad y con la formación adecuada del 

personal policial. 

  

 

 

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

s’accepti el prec i es posa a la disposició de la regidora Villarreal per tractar aquest tema. 

Estoy de acuerdo con usted en que a veces la subjetividad es bastante más importante que 

la objetividad de los datos, de ahí que la implementación de nuevas tecnologías sea 

necesaria.  

Y en cualquier caso, si no se implementa ni este año ni el que viene, se acabará haciendo 

porque el futuro pasa por ahí. La app de la que hablamos en la última CIM es una buena 

idea, los drones que utilizan otras policías también y seguro que irán apareciendo otras 

nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad.  

 

 



 114 

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

qualsevol tecnologia o eina que pugui contribuir a la millora de la seguretat, tant objectiva 

com subjectiva, ha de ser valorada i estudiada per tots per a la seva possible implantació. 

Considera que entre tots s’aconseguirà, gràcies a la bona predisposició que mostren 

sempre tots els grups i al diàleg que estan mantenint.  

 

 

 

 

 

 

24 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA CELEBRACIÓ DEL 

DIA DE LA HISPANITAT I EL DIA D’EUROPA. 

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

el prec següent: 

 
El pasado 14 de abril, en el monumento a Rafael Casanova, se realizó un acto en el que 
participó este gobierno y que contaba, por tanto con su autorización. El acto incluía la arriada 
de la bandera de Catalunya, que representa a todos los catalanes, y la izada de una bandera 
preconstitucional que fue utilizada en un periodo histórico previo al inicio de la guerra civil.  
 
El día 12 de octubre, todos los españoles celebramos el día de la Hispanidad, mediante 
actos en muchos rincones de nuestra geografía. Asimismo, el día 9 de mayo se celebra el 
día de Europa. 
 
Es por todo ello que este Grupo Municipal ruega a este gobierno:  

 
- Se ice la bandera española en el mástil del monumento de Rafael Casanova el día 12 

de octubre de cada año. 
- Se ice la bandera europea en el mástil del monumento de Rafael Casanova el día 9 

de mayo de cada año. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, recorda que el passat 14 d’abril, a petició d’una entitat, es va 

hissar la bandera republicana a la plaça de Rafael Casanova. 

Vull precisar que aquesta bandera es col·loca davant del monument en honor a les brigades 

internacionals, i no pas davant del monument a Rafael Casanova, com vostès indiquen. 

El grup de recerca de la memòria històrica porta uns anys fent aquesta sol·licitud que el 

Govern accepta de bon grat, amb l’objectiu de commemorar el Dia de la República.  

Dit això, la informo que les banderes espanyola i europea onegen cada dia a Mataró als dos 

edificis institucionals més representatius: el de l’Ajuntament i el de la Policia Local, 

juntament amb la senyera catalana i la bandera de Mataró. 

Som una ciutat plural i ens agrada que les nostres institucions no només compleixin la 

normativa de les banderes, sinó que reflecteixin aquesta pluralitat i el nostre respecte pels 

símbols de Mataró, Catalunya, Espanya i Europa. 

Precisament, diumenge que ve, 9 de maig, celebrarem el Dia d’Europa amb un concert 

especial a la carpa instal·lada al Parc Central, on com cada any hi posem també la bandera 

europea.   

A les 11 h del matí tindrà lloc un concert de l’Escola Municipal de Música i enguany 

comptarem també amb l’agrupació musical del Maresme, en el marc de les festes  de 

celebració del barri de Via Europa. Els convido a assistir-hi i a comprovar el que els dic. 

Per tant,  és evident que ja realitzem un reconeixement i col·loquem la bandera en un lloc 

que considerem que és molt més simbòlic i adequat històricament que el que vostès 

proposen. Així que no podem acceptar el seu prec, que m’atreviria a dir que no persegueix 

la concòrdia sinó la confrontació. 

En aquest Govern som tolerants, plurals i respectuosos amb els símbols i les diferents 

sensibilitats, perquè representem ciutadans de moltes procedències i ideologies i ens 

agrada respectar i reforçar aquesta pluralitat, i no incidir en les coses que ens poden dividir.  

 

 

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

que voler hissar la bandera espanyola no és un acte de confrontació.  

La bandera española es la que nos hace igual a todos y la que nos representa a todos, 

quizá a usted no. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza que la bandera 
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española pudiera ser motivo de confrontación o al menos para el partido socialista. Creo 

que es vergonzoso. 

Ustedes cuelgan la bandera de la Segunda República española; también se podría colgar la 

de la Primera República. Le recuerdo que en Mataró hubo republicanos y personas del 

bando nacional a quienes los republicanos tuvieron en la cárcel. Por lo tanto, si usted 

representa a todos los mataroneses, lo que tendría que hacer es no colgar banderas 

preconstitucionales que, además, antecedieron a una guerra civil. Eso sí es confrontar. 

¿Colgar las banderas constitucionales confronta? Son las constitucionales las que nos 

hacen iguales a todos y las que nos dan la libertad. Con pensamientos como el suyo, así 

nos va. 

Me alegro que cuelguen la bandera europea y a ver cuándo cuelgan la española para 

celebrar el Día de la Hispanidad, que es el día de todos los españoles y aquí no se celebra 

ningún acto.  

Además, colgar la bandera española es lógico cuando Rafael Casanova era un gran 

monárquico y un gran español que llamó a la lucha en Barcelona para defender la ciudad 

contra Felipe V, que era un austracista. Pedía derramar gloriosamente su sangre y su vida 

por el Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de España.  

Por lo tanto, creo que en ningún momento se trata de confrontar, sino de poner una bandera 

encima de una persona que fue un gran patriota español. Considero que nuestra propuesta 

era una buena acción. 

 

 

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

Professional i Universitat, contesta que entendria que el grup de Ciutadans els demanés 

que posessin una bandera espanyola el Dia de la Hispanitat a la plaça d’Espanya, però en 

cap cas la posarien davant del monument de Rafael de Casanova, a qui el Govern 

homenatja durant la Diada Nacional de Catalunya. 

Sra. Sancho, lo que nos hace iguales a todos son los servicios públicos y los derechos 

universales, no las banderas. 
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25 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

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

DE CAN FUGAROLAS. 

 

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

següent: 

 

Can Fugarolas era un concessionari i taller de reparacions de vehicles situat al barri de 
l’Havana de Mataró, que va quedar en desús i abandonat. Consta d’un ed ifici de tres plantes 
amb un total de 4000 m2 i un gran pati exterior. 

L’any 2013 unes quantes entitats lloguen aquesta nau desocupada. El projecte de Can 
Fugarolas es va registrar formalment com a federació d’associacions el 2016. 

Al mateix 2016 el contracte de lloguer va passar a ser un contracte de Masoveria Urbana, 
amb el compromís de la federació de fer obres i rehabilitacions per d’adequació de la nau i 
mantenint el seu ús com un espai cultural, social i  emprenedor. Un contracte de lloguer que 
es va renovar aquest 2021 per cinc anys més.  

Actualment, a Can Fugarolas hi participen un total de 363 socis i acull a 16 col·lectius 
professionals, culturals i/o socials, essent la seu fiscal d’algunes empreses i associacions. 
Els col·lectius en qüestió són: l’Espai Coworking, Cronopis, Estudi i Mig, Taller d’escultura i 
ceràmica, Fugart, Horts, Taller, WC-LAB, LAC, Sota-rampa, Godrac, Espai Benestar, Som 
Mobilitat, Pàmboli, XAM i Fugabici.  

El dia 24 d’abril la Federació d’associacions de Can Fugarolas s’assabenten que la nau on 
desenvolupen la seva activitat va sortir a subhasta per un valor de més de 16 milions 
d’euros.  

Dins de les explicacions de la finca no hi constava que allà s’hi desenvolupen desenes 
d’activitats professionals, culturals, socials i artístiques. Aquesta subhasta també afecta a un 
habitatge i un magatzem limítrofs amb aquest espai.  

Dijous 29 d’abril es tanca la subhasta sense cap oferta interposada. Segons la Llei 
d’Enjudiciament Civil si la subhasta ha quedat deserta, com és el cas, l’entitat creditora -la 
SAREB- pot reclamar l’adjudicació del bé en el seu favor en un termini de 20 dies. 
Concretament, com no és l’habitatge habitual del deudor, el creditor pot demanar 
l’adjudicació pel 50% del seu valor.  
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Vista aquesta situació, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres 
formula la següent pregunta:  

- El govern municipal realitzarà alguna acció per preservar l’espai de Can Fugarolas?  

 

 

 

 

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

Transició Ecològica i Cultura, compartirà la resposta amb el Sr. Morales.  

Can Fugarolas forma part del sector Colom-Toló-Camí Ral. Té un planejament aprovat 

definitivament per la Generalitat a principis del 2008, que es va aprovar per transformar els 

antics sòls industrials en residencials amb baixos terciaris. En el cas concret de la nau, se’n 

preveia el futur enderroc i la nova edificació. 

És un sector que l’ha de desenvolupar la iniciativa privada. Vostè, Sr. Porta, presenta una 

cronologia dels fets, però cal dir que l’any 2013 unes quantes entitats van signar un 

contracte de lloguer amb el propietari de la nau, i en aquell moment l’Ajuntament no hi tenia 

cap relació.  

En tot cas, l’important de Can Fugarolas són les persones i l’activitat cultural que hi 

desenvolupen. Nosaltres, des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, tenim relació amb les 

entitats que hi treballen i, en aquest sentit, sí que els emplaço a poder traslladar a la resta de 

grups municipals en les properes setmanes quina és l’avaluació que nosaltres fem de les 

activitats que allà es duen a terme i, si escau, quines són les possibles solucions que 

nosaltres volem aportar-hi.  

 

 

 

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, recorda que ja s’ha 

detallat la situació urbanística de la finca que, a més a més, és coneguda des de l’inici per 

totes les parts implicades. Això no exclou que, com a iniciativa social i cultural 

autogestionada, aquest Govern ha de donar suport i acompanyament, en la mesura del 

possible, a tot allò que sigui d’interès per al conjunt de la ciutadania, i particularment a 

aquelles activitats econòmiques que generen ocupació i que aposten per models econòmics 

on el valor de les persones i la seva feina està per sobre del capital econòmic.  
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De fet, tant és així que aquest Govern ha donat suport i ha mantingut un contacte permanent 

amb les entitats de Can Fugarolas i, fins i tot, hem organitzat actes conjuntament per posar 

en valor el coneixement i la capacitat de la ciutat en àmbits com la tecnologia i la 

sostenibilitat. Per exemple, la Som Hackathon, que vam organitzar fa uns dies amb Som 

Mobilitat, des de Can Fugarolas i el Tecnocampus.  

Per tant, hi mantenim una relació permanent i, de fet, d’aquí a uns dies ens tornarem a 

veure.  

Més enllà de les iniciatives pròpies en les quals participa aquest Ajuntament, com les de la 

Fundació Unió de Cooperadors o l’Ateneu Cooperatiu, per promoure i acompanyar el 

creixement de l’economia social, és molt positiu que existeixin altres iniciatives d’autogestió a 

les quals cal donar suport.  

Per això, és important que puguem facilitar que aquest tipus d’empreses es generin i es 

mantinguin a la ciutat, igual que donem suport a qualsevol empresa que es vulgui instal·lar a 

la ciutat a través del Servei d’Empresa i dels diferents serveis que oferim al Tecnocampus.  

Per tant, més enllà de la preservació de l’espai, que correspon a un acord entre privats, les 

accions que es derivin d’aquest Govern aniran en la línia d’assegurar que les activitats i el 

model de gestió de les entitats de Can Fugarolas continuïn a la ciutat. En aquesta línia 

treballarem.  

També els demano que esperem treballar plegats, amb tots els grups municipals, per cercar 

solucions i preservar aquestes iniciatives, algunes d’elles de referència més enllà fins  i tot de 

la nostra ciutat, i a les quals vull aprofitar per reconèixer i donar suport i empenta en aquest 

procés que ara iniciem. 

 

 
 

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

respostes rebudes i el compromís que tots dos regidors acaben de fer públic.  

Per part nostra, compteu amb el suport del nostre grup per trobar possibles solucions per tal 

de poder mantenir tota l’activitat possible a Can Fugarolas.  
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, rectifica l’última frase del Sr. Porta dient “tota l’activitat que es 

duu a terme a Can Fugarolas”.  

 

 

 

 

 

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR LA 

DISTRIBUCIÓ D’ENTRADES DE LES ACTIVITATS CULTURALS. 

 

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

següent: 

 
D’ençà de la represa de les activitats culturals organitzades per l’Ajuntament de Mataró, la 
qual cosa celebrem, s’ha posat de manifest la necessitat d’organitzar la distribució d’entrades 
per a assistir-hi, perquè cal fer un control previ de l’aforament.  
 
A banda de l’exposició de figures de l’estiu passat, la primera prova de foc va ser el 
campament reial, instal·lat al parc central durant el mes de desembre i les vacances de 
Nadal, i tot i els problemes inicials, la gran disponibilitat de dies per visitar-lo, va fer que 
finalment tots els infants de la nostra ciutat que hi van voler assistir, ho poguessin fer. 
 
Els problemes però, han arribat quan la demanda ha sigut altament per sobre de l’oferta, 
com ha passat en la majoria d’actes del Sant Jordi d’enguany, com per exemple la Fogonada 
o la mostra de balls de gegants, que a més, van derivar en problemes informàtics a la web 
de Cultura Mataró 
 
Són moltes les queixes ciutadanes que s’han produït perquè no havien aconseguit entrada o 
perquè no s’havien assabentat de com i quan aconseguir-les.  
 
A aquest sentiment, s’hi afegeix que en moltes de les activitats que s’han fet fins ara, hi ha 
hagut un percentatge massa important d’absentisme de gent que tenia entrades (sovint 
derivat de la gratuïtat de l’acte), o que en alguns d’ells hi ha hagut ciutadans que han repetit 
la seva assistència. 
 
S’acosta la Festa Major de Les Santes i, com és normal, s’han començat a plantejar molts 
dubtes de si serem capaços de fer una bona distribució de l’oferta d’entrades que hi haurà 
disponibles per als diferents espectacles. 
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En la nostra opinió, hi ha uns objectius bàsics que s’haurien de complir i que haurien de 
definir el mètode de com fer el repartiment: 
 
-garantir que qualsevol ciutadà hi ha de poder tenir accés 
-garantir que qualsevol ciutadà hagi rebut la informació corresponent i amb temps suficient, 
de com aconseguir les entrades 
-garantir que no hi hagi ciutadans que repeteixin la seva assistència en els actes 
-prioritzar els infants als adults, especialment en actes que els hi siguin dedicats, i a l’inrevés  
-estudiar com aconseguir que no hi hagi absentisme  
 
Per tot això, des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’esquerres fem el 
següent prec: 
 

- La regidoria de cultura, havent analitzat com han anat els diferents processos fins a 
dia d’avui, estudiarà la millor manera de fer una distribució de les entrades, d’acord 
amb els objectius fixats i ho explicarà de manera clara a tota la ciutadania.  

 
- Així mateix, i atenent al coneixement adquirit durant els últims processos de 

distribució d’entrades, la regidoria de cultura valorarà l’increment de repeticions d’una 
determinada activitat respecte al que s’havia previst inicialment, quan s’entrevegi que 
la demanda superarà de llarg el nombre d’entrades ofertades. 

 

 
 

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

Transició Ecològica i Cultura, accepta el prec. 

 

 

 

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

seu grup sempre ha mostrat la seva predisposició a trobar solucions, i també en aquest 

procés de distribució d’entrades, com s’està fent amb la Festa Major.  

Agraeixo que s’accepti el prec i espero que entre tots puguem trobar la manera de 

solucionar aquest problema que s’entreveu que anirà a més de cara a la Festa Major.  
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27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR 

LA QUALITAT DE L’ATENCIÓ CIUTADANA AMB ELS SERVEIS 

MUNICIPALS. 

 

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

pregunta següent: 

 

L'administració electrònica ha estat una eina essencial per poder continuar atenent la 
ciutadania durant la pandèmia.  
 
El reforç de tots els aspectes de l’administració electrònica ha estat el darrer quinquenni una 
prioritat  per tots els governs .També pel de Mataró i això ha permès, entre altres coses, que 
malgrat la crisi, l’activitat municipal s’hagi pogut reprendre operativament.  
 
Efectivament, la crisi sanitària ha obligat a reforçar els canals d’atenció no presencials, i en  
alguns casos a dissenyar nous processos i canals d’atenció, per substituir els canals 
presencials i intentar donar continuïtat als serveis prestats. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament s’ha esforçat per ampliar la tramitació online de molts 
procediments (agrupats al Catàleg de Tràmits de la seu electrònica), s’han redissenyat els 
mecanismes d’identificació, s’han incorporat nous tràmits més demandats o urgents...  
 
Una bona part de la població, ja sigui per desconeixement del catàleg de nous procediments, 
per manca d’hàbit en la utilització de mitjans electrònics, per dificultats puntuals a l’hora de 
seguir un determinats procediment (no disposició de signatura electrònica o altres 
entrebancs similars), o simplement perquè tan sols necessita fer alguna pregunta específica, 
segueix optant per una consulta telefònica. 
 
Un creixent nombre de persones ens estan fent arribar queixes (algunes de les quals hem 
comprovat) respecte a la manca de qualitat en l’atenció telefònica en els serveis municipals 
més demandats i que són habitualment objecte d’un major nombre de consultes: des d’espai 
públic fins a la Policia Local, passant per Llicències i molts altres serveis municipals. 
 
Les esperes inacabables o directament la frustrant manca de resposta, són habituals a l’altra 
banda del fil telefònic. Aquest fer ocasiona nerviosisme i desesperació dels qui necessiten fer 
alguna consulta, sobretot davant de qüestions personals urgents o de les que depenen 
decisions empresarials i per tant, amb conseqüències econòmiques. 
 
Per tot això, i per tal de donar-hi una solució, el Grup Municipal d’ERC-Moviment 
d’Esquerres, formulem la següent pregunta: 
 
-  Quin és el número de tràmits atesos i fets el 2020 i 2021, en relació a 2019, per 

cadascun dels canals habilitats al respecte (internet, telefònic i presencial) ? 
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-  Respecte el canal telefònic, quin ha estat el nombre de trucades rebudes el 2019, 2020 
i el 2021, no ateses? En els mateixos períodes, quin ha estat el nombre de missatges 
no atesos deixats a contestadors? 

-  Com es garanteix la qualitat de l’atenció telefònica dels diferents serveis? Quin sistema 
de control de qualitat ha implantat el Govern Municipal? Ens podrien fer arribar els 
resultats d’aquest control de qualitat servei a servei?  

  
 
 

 

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

Mobilitat, passa a respondre les preguntes formulades: 

Quant als tràmits presencials de l’any 2020 (encara no tenim dades definitives del 2021), 

n’hem atès 95.864 respecte als 165.741 del 2019. És a dir, malgrat la pandèmia, hem 

arribat a gairebé 100.000 atencions presencials al Servei d’Atenció Ciutadana (un 42%).  

Pel que fa a tràmits telemàtics i a través de la seu electrònica, hem passat de 39.701 al 

2019 a 50.818 al 2020, un increment mitjà del 28% respecte al 2019. Per exemple, en el cas 

dels certificats del padró, al 2019 se’n van tramitar 1.733 i al 2020, 11.063, un 538% més.  

Pel que fa a assistències més especialitzades, via correu electrònic, hem passat de 863 al 

2019 a 1.658 al 2020, un 92% d’increment. 

Respecte a l’atenció telefònica, el 010, les dades no inclouen les trucades que es deriven 

automàticament a les centraletes de llicències, ingressos o benestar social, que són les 

altres més habituals. Hem passat al 2019 de 53.672 trucades ateses a 67.354 al 2020, un 

25% més. A més d’aquestes trucades ateses, les trucades no ateses van ser al 2019 de 

3.669 i al 2020 de 13.044. En qualsevol cas, el nombre total de trucades, que no vol dir de 

persones ateses, perquè hem de suposar que qui no ha estat atès en un moment donat ho 

ha estat en una següent trucada, al 2020 ha estat de 80.398 trucades rebudes (ateses i no 

ateses) respecte al 2019, que la xifra va ser de 57.347. 

Vull explicar com a curiositat que el Servei d’Atenció Ciutadana ahir va fer una prova amb 

els altres set municipis amb més població de Catalunya, i la prova era sol·licitar cita prèvia 

per a un registre de documents. En el cas de Mataró, donem cita prèvia amb un dia 

d’espera, el següent després de nosaltres dona cita prèvia amb 7 dies d’espera, un altre 

amb 8 dies, un altre amb 9 dies, un altre amb 15 dies, un amb 23 dies i dues de les ciutats 

més importants de Catalunya, a 35 i 49 dies. Ho dic per posar en valor allò que fem bé.  

D’altra banda, estem totalment d’acord a fer l’anàlisi de tot allò en què estiguem fallant, 

perquè tot és millorable.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, està d’acord 

amb el fet que cal continuar treballant.  

S’ha de mantenir l’atenció presencial perquè justament les persones que tenen menys 

possibilitats, menys coneixements o menys orientació respecte als mitjans telemàtics 

podrien quedar excloses de l’atenció que necessiten. 

Si agafem la dada que vostè deia de 13.000 trucades no ateses respecte a les 67.000 

ateses, i tenim en compte que una persona de les no ateses després va ser atesa, de 67 

passen a 54 i 13 sobre 54 és el 25% de trucades no ateses: una de cada quatre. I això és el 

que ocasiona la percepció de servei deficient contra la que hem de lluitar.  

Pel que fa a les dades de la cita prèvia, està bé i les comparatives serveixen per saber on 

som. Però si vostè demana cita prèvia a PUMSA per a ajudes al lloguer, li diuen que 

aquesta possibilitat no existeix. És com dividir per zero, és més de 23 dies. 

En qualsevol cas, cal millorar l’atenció perquè això causa molta desesperació en les 

persones i una imatge que no és admissible per al nostre Ajuntament. 

 

 

 

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

Mobilitat, farà arribar les dades al Sr. Teixidó, i també les del 2021 quan estiguin 

disponibles. 

Vull recordar que hem posat en marxa, en el marc de la Taula de Reconstrucció, un servei 

de suport als tràmits digitals per a les persones que tenen problemes a causa de la bretxa 

digital en aquests moments complicats en què les administracions públiques i el sector 

privat obliguen a fer els tràmits telemàticament. Ampliarem el servei a altres barris i espais. 

Tota aquesta reflexió la farem.  

Estic totalment d’acord que l’Ajuntament és una administració de proximitat i, malgrat que 

hem de procurar la conciliació familiar i laboral del personal i evitar tots els riscos possibles, 

nosaltres no som una administració que es pot quedar a casa. De seguida que es pugui, 

prenent les mesures de seguretat que calgui, s’haurà de tornar a la presencialitat.  
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28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PERQUÈ EL 

GOVERN EXPLIQUI QUIN ÉS EL PROJECTE DE FUTUR D’OCI I 

RESTAURACIÓ DE LA PLATJA DE MATARÓ. 

 

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

pregunta següent: 

 

L’absència de debat al Ple Municipal del Pla d’Usos de la platja d’aquest 2021, no ha permès 
la discussió sobre el model, el projecte, la visió de futur en definitiva, que el govern municipal 
té pensat per la platja de Mataró. 
 
Al litoral de Catalunya hi ha múltiples models de platges, en funció de la cultura local o de 
l’estratègia de promoció turística i de ciutat de cada municipi.  
 
Hi ha platges enfocades a la natura, altres més tradicionals. Algunes orientades a l’atracció 
d’un públic més jove, a la diversió i a la festa, altres que es centren més en la gastronomia i 
inclús n’hi ha que evoquen altres indrets del mos...  
 
Quin és el posicionament perseguit pel Govern Municipal? Una platja familiar? Per atraure 
turisme?  Un debat important ja habitualment, però molt més en un any com l’actual: un any 
encara amb moltes incerteses (afegides a les que ja arrosseguem de la campanya anterior), 
on hi ha hagut la subhasta de les activitats pel proper període i on es produiran canvis de 
titularitat. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem les següents 
preguntes: 
 
1. Quina és la seva visió de futur de la platja de Mataró? El resultat de l’adjudicació està 

alineat amb el seu projecte? Conserva alguns trets diferencials mataronins o ha caigut en 
la uniformitat o l’elitisme? 

 
2. Per quin motiu creu el Govern que el lot de la platja de Ponent ha quedat desert?  
  
3. Quines accions té previstes el Govern Municipal per atraure públic i ajudar a fer rendibles 

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

Comerç, passa a fer una prèvia abans de respondre les preguntes del Sr. Teixidó.  

Vostè comença la seva pregunta parlant d’absència de debat, però no hi estic d’acord. Per 

molt que vostè repeteixi com un mantra que aquest Govern no dialoga, no farà que això 

sigui veritat. No és una afirmació justa ni tampoc s’ajusta a la realitat.  

Que aquest tema no hagi vingut al ple és perquè la llei no ho fa necessari, però això no vol 

dir que no ho hàgim portat a la comissió informativa corresponent i que no s’hagi pogut 

parlar i debatre. Vostès han tingut l’ocasió de fer-ho i la documentació pertinent des del mes 

de novembre del 2020 per tal de fer totes les aportacions que vostès haguessin considerat. 

Dit això, respecte a la platja de Mataró, per a nosaltres és un element de gaudi ciutadà i 

familiar en primer lloc, i també és un element d’atracció per als visitants locals i forans. 

Mataró té molts atractius que estan lligats al seu litoral, unes magnífiques platges, dues 

d’elles certificades amb la Q de Qualitat Turística des de fa més de 10 anys. És un passatge 

de freqüentació ciutadana altíssima i d’un valor paisatgístic importantíssim, totes dues coses 

complementades per un espai naturalitzat de dunes que hi suma atractiu. 

A tot plegat, tant el concurs que ara estem resolent i que la llei preveu per a cada quatre 

anys com el Pla d’usos anual que proposem a la Generalitat, tenen la pretensió de 

complementar aquests espais naturals amb serveis i activitats que incrementin l’atractiu de 

l’indret i que generin més estades i més visitants.  

L’extensió del litoral de Mataró fa que, tot i sent majoritàriament familiar el seu públic, també 

hi tinguin cabuda espais més destinats a persones joves o a pràctiques esportives, entre 

d’altres. Per aconseguir que les nostres platges siguin atractives i de qualitat, el que hem 

valorat a través del plec és no només l’estètica de les guinguetes, sinó també l’oferta 

gastronòmica i les activitats ofertes, afegint elements d’especial interès per a l’esport, com 

és el cas del lloguer d’embarcacions lleugeres.  

Sr. Teixidó, creiem que estem molt lluny de l’elitisme que vostè menciona. Tindrem una 

oferta que és diversa i que considerem que podrà donar servei a un ventall ampli de públics. 

Tampoc creiem que sigui uniforme, perquè precisament el fet d’introduir-hi les food trucks 

pensem que li donarà un element de dinamisme i originalitat. 
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Pel que fa a l’establiment de la platja de ponent, licitació que ha quedat deserta, en 

desconeixem els motius concrets, si bé podria ser que el fet de possibilitar que la gestió de 

la platja de gossos es pogués sumar a la gestió del food truck, en contra de ser un 

avantatge com es podia interpretar, potser ha estat un inconvenient. Es tractava d’unificar 

els dos serveis de manera que això pogués servir com a element d’autofinançament.  

En tot cas, ja n’estem preparant la nova licitació, aquesta vegada només com a food truck 

per al servei de begudes i menjar. 

Finalment i responent a la seva tercera pregunta, en el marc de les polítiques de promoció 

del turisme, tot i ser un any encara amb problemes derivats de la pandèmia, tenim previstes 

algunes accions per a la difusió i dinamització de les platges, com les que impulsarem a 

través de la pàgina web del Visit Mataró, i també ampliarem la informació de les guinguetes 

a la web.  

També farem campanyes de promoció de l’estiu, pensades enguany sobretot per al turisme 

de proximitat i posant l’accent en el mar. Mantindrem actualitzat el tòtem de sortida del tren i 

també demanarem la col·laboració de les persones que regenten les guinguetes com a 

punts d’informació on exposar informació turística de la ciutat. 

 

 

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

segons l’acta del ple de maig del 2020, la regidora va comentar que no sabia per què el Pla 

d’usos no anava al ple i es preguntava si era amb motiu de la pandèmia o per una qüestió 

de terminis. Jo vaig tenir el Pla d’usos de la platja al març del 2021 perquè el vaig demanar 

expressament a la Comissió Informativa de Reactivació Econòmica. 

Dit això, continuo pensant que és convenient que tot el tema de la platja el tractem d’una 

altra manera. El Pla d’usos l’hem revisat i continua arrossegant els mateixos errors de 

“copia i enganxa” d’altres vegades, el mateix error en el nombre de places d’aparcament, 

etc. És a dir, el front marítim l’hem de treballar globalment i fer-ne un projecte que estigui 

alineat amb les nostres característiques turístiques i com a ciutat. 

Potser és això el que vostès pretenen, però no ho sabem.  

Hem vist avui en el ple, en el punt del contracte de la brossa, com tots els grups municipals 

han mostrat la seva satisfacció per com se n’ha portat la gestió, per com s’han escoltat les 
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seves aportacions i per com ens el sentim en part nostre, però el projecte de platges no ens 

el podem fer nostre perquè no hi hem participat ni tampoc sabem què es pretén. Per molt 

que vostè digui que el projecte s’ha debatut, la meva opinió és que no ha estat així.  

 

 

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

Comerç, respon al Sr. Teixidó que, si ell considera que la comissió informativa no és el lloc 

per debatre el Pla d’usos, ella està oberta a obrir una comissió informativa extraordinària per 

parlar-ne àmpliament. Em dona la sensació que és un tema de percepció, però no es pot dir 

que no hi hagi hagut l’espai on poder debatre. 

 

 

 

 

 

 

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

DIMENSIONAMENT DE P3 A MATARÓ, LA MILLORA DE LES RÀTIOS 

I EL COMPROMÍS CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR. 

 

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

pregunta següent: 

 

En el transcurs dels darrers anys, s’ha anat produint una reducció del nombre d’alumnes a 
ser escolaritzats a P3, la qual cosa ha provocat que l’oferta de places públiques de P3 sigui 
superior a la demanda existent.  
 
Tot i així, aquests darrers dies ha aparegut en premsa la preocupació d’un grup de famílies 
que sostenen que hi ha una manca de places públiques de P3 a la ciutat, un fet que els 
obligaria, segons s’afirma, a optar per l’escola concertada.  
 
Recolzant-se en el valor de la proximitat, també demanen ajudes (transport i menjador) a les 
famílies que hagin d’escolaritzar als seus fills en centres allunyats del seu domicili, conèixer 
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els criteris d’assignació dels alumnes amb necessitats educatives especials i discutir l’actual 
zona única a Mataró. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem la següent pregunta:  
 
-  És cert que hi ha dèficit de places de P3 a Mataró? 
-  Davant la reducció global de nombre d’alumnes de P3, considera el Govern Municipal 

una bona decisió reduir les ràtios d’alumnes per aula? 
-  Existeixen ajudes de transport i de menjador per les famílies? En què consisteix la 

T16? 
-  Com pot ajudar el valor de la proximitat i l’actual zona única en la lluita contra la 

segregació escolar, en l’impuls de les escoles de barri i dels seus  projectes educatius, 
més enllà del simple concepte de distància?  

 

 

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

Professional i Universitat, en resposta a la primera pregunta, reconeix que el Govern pot 

compartir l’angoixa que se sent a l’hora d’escollir un centre escolar per als fills sobretot a 

P3, però, més enllà d’això, que quedi molt clar que no hi ha dèficit de places de P3 a 

Mataró. De la mateixa manera que hem criticat durament el Departament per la mala 

planificació de les places en l’etapa postobligatòria, perquè hi ha un dèficit important, des de 

la Comissió de Planificació, entre l’Ajuntament i el Departament s’ha fet molt bona feina a 

l’hora de planificar les places de les escoles d’Infantil i Primària, solucionant problemes 

històrics i creant grups nous.  

Per tant, no és cert que hi hagi una manca de places de P3. Tenim més de 70 vacants a la 

pública, el que vol dir que més de la meitat dels centres públics d’Infantil i Primària que 

tenim a Mataró tenen vacants, i vostè té una regidora al seu grup que precisament forma 

part d’un d’aquests centres. Tot el meu respecte als projectes i als professionals d’aquests 

12 centres dels 20 públics que tenim d’Infantil i Primària per tota la feina que fan per l luitar 

contra la segregació. 

Aprofito l’ocasió per criticar durament el titular que sortia en un mitjà local que literalment 

deia “Reclamen més places de P3 públiques a Mataró per no haver d’anar a la concertada”. 

És rotundament fals. 

Pel que fa a la segona pregunta, és una petició reivindicada el fet d’anar reduint de manera 

progressiva aquesta ràtio en els diferents grups, i sobretot als centres de màxima i alta 

complexitat. Per tant, és molt necessari continuar reduint perquè la reducció actual continua 

sent insuficient. 
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En resposta a la tercera pregunta, cal dir que sí que hi són aquestes ajudes. D’una banda, 

qualsevol família pot demanar els ajuts de menjador al Consell Comarcal del Maresme i, 

d’altra banda, la T16 és un títol de transport que permet als alumnes de 4 a 16 anys fer de 

forma totalment gratuïta un nombre il·limitat de viatges, utilitzant el transport públic dins la 

ciutat.  

Però, a més, tenim les beques de transport per als alumnes i els acompanyants de 

necessitats educatives específiques que facilita l’Ajuntament quan es destina aquestes 

famílies a un centre d’ofici a més d’1 km del seu habitatge de residència habitual.  

Finalment, en resposta a la darrera pregunta, cal dir que tenim molts centres de barri amb 

grans projectes innovadors i atractius, amb projectes Magnet, amb el projecte de les 

activitats extraescolars Mataró Educa+, subvencionades per l’Ajuntament. Tenim models 

d’institut-escola a dos barris, però la millor fórmula és dotar de més recursos humans 

aquests centres. 

Pel que fa a la zonificació, és veritat que és un tema que s’ha debatut àmpliament a la ciutat 

en diverses ocasions, sense arribar a cap consens. De fet, vam demanar un estudi sobre la 

segregació escolar, realitzat per la Diputació de Barcelona, en què, ateses les 

característiques de la població i la distribució desigual de població i centres pel territori, cosa 

que no passa amb la distribució de les escoles bressol, es van fer diverses propostes de 

lluita contra la segregació, però més encaminades a l’establiment d’adscripcions en centres 

o a la realització de pràctiques, que no pas a l’establiment de zones escolars. Per tant, 

encara afavoriríem encara més la segregació si augmentéssim els grups en aquells centres 

de titularitat pública de més demanda i que estan ubicades al centre de la ciutat.  

Per aquest motiu, vam signar el Pacte contra la segregació escolar fa tres anys amb el 

conseller Bargalló.    

 

 

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

amb les respostes del Sr. Vadell, perquè ja fa anys que s’hi està treballant conjuntament. 

Amb els temes d’educació hem acostumat a anar junts tots els grups municipals per fer les 

reclamacions pertinents a la Conselleria. I en el cas de P3, la Conselleria s’ha comportat. 

La voluntat que hi ha al darrere del Pacte contra la segregació que vam signar és la d’ajudar 

totes les famílies que senten angoixa en portar els seus fills a escoles públiques de barri, 

uns grans defensors de l’escola pública i dels seus criteris pedagògics.  



 131 

Estem alineats i continuarem treballant-hi plegats per acabar amb aquesta xacra de la 

segregació escolar.  

 

 

  

 

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ EN RELACIÓ A LA REITERACIÓ D’ERRORS EN ELS 

TRÀMITS DE COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS. 

 

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

la pregunta següent 

 

La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic a Mataró 
correspon, en via voluntària i executiva, al Servei d’Ingressos de l'Ajuntament i a l'Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) 
 
En cas d’impagament d’aquestes liquidacions, són traspassades a l’ORGT per la gestió del 
seu cobrament. 
 
Quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst 
a l’article 62.5 de la LGT, es procedeix a actuacions d’embargament. Una de les 
conseqüències és l’embargament de diners en el compte corrent del ciutadà.  
 
Tanmateix, ja fa mesos ens han anat arribant queixes de ciutadans que han estat objecte 
d’algun expedient de gestió i, tot i trobar-se al corrent en el pagament de les seves 
autoliquidacions o liquidacions en seu del Servei d’Ingressos, ja sigui per pagament periòdic 
o fruit d’una regularització, el servei de recaptació de l’ORGT segueix amb les actuacions, 
entre elles, els tràmits d’embargament al contribuent. És evident que això provoca un greu 
perjudici a l’embargat com el fet de no poder disposar de les quantitats objecte 
d’embargament o l’aparició a registres amb implicacions amb tercers. 
 
Com és possible  avui en dia,  amb l`administració electrònica i la finestreta única,  pugui 
haver-hi ciutadans de Mataró que vegin com durant mesos no es resolen tràmits entre dues 
administracions tan properes? 
 
Com és possible que, malgrat haver transitat per tots els serveis de l’Ajuntament, havent-se  
presentat reiteradament documentació acreditativa de estar al corrent de pagament, es 
repeteix el constrenyiment? 
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Com és possible que un ciutadà  hagi de peregrinar, pregant que l’administració faci la seva 
feina, perquè en algun lloc de la cadena hi ha hagut  clarament un error no esmenat que 
provoca el constrenyiment dels comptes d´un ciutadà, irrogant-li clarament els perjudicis per 
tots coneguts? 
 
Creiem que no es preceptiu que l’administració carregui sobre les espatlles de l’administrat 
els seus errors ni que exigeixi uns coneixements legals als ciutadans sobre els  recursos que 
pot instar. L’administrat té el dret a ser informat amb claredat de les acciones que li 
pertoquen. 
 
És per tot això que formulem les següents preguntes en relació a l’expressat  “ut supra”: 
 
Primer.- Per què es produeix aquest “decalatge” temporal entre el cobrament d’un impost o 
taxa, ja sigui per liquidació o autoliquidació, i la notificació d’aquest a l’ORGT perquè aturi les 
actuacions de recaptació contra el contribuent? Hi ha prevista alguna mesura per aturar-ho i 
estalviar aquest mal tràngol als ciutadans afectats? 
 

 

 

 

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

Mobilitat, no té constància que hi hagi errors reiterats en la gestió dels tributs municipals, ni 

en les gestions que es fan directament com a Ajuntament ni en les que duu a terme l’ORGT, 

que és l’organisme que té traspassada la gestió dels tributs municipals en el cas de Mataró, 

concretament tant en la voluntària com en l’executiva, tots els tributs de cobrament periòdic 

(IBI, impost de vehicles, taxa de residus municipals, IAE, preu públic de la brossa comercial, 

taxa d’ocupació de la via pública, taxa de gual, taxa de mercats municipals, taxa de 

cementiris, plusvàlua...). Tots ells estan delegats a l’ORGT.  

No obstant això, en alguns casos l’Ajuntament, per facilitar els tràmits a la ciutadania, emet 

documents de pagament en voluntària, com ara l’ICIO o la taxa de llicències ambientals, 

entre d’altres. Però partim de la base que no tenim constància que hi hagi cap reiteració 

d’errors ni per part de l’Ajuntament ni de l’ORGT. Els casos puntuals que es puguin donar, 

com el que sé que ha motivat aquesta pregunta, quan ens n’hem assabentat l’hem atès.  

I com no pot ser d’una altra manera, tot el meu suport a les persones que en algun moment 

es veuen afectades per algun tipus d’error o de dilatació en els terminis de les 

administracions, ja sigui la nostra o qualsevol altra.  

Continuarem intentant millorar els procediments, però ara mateix el procediment que tenim 

és el correcte i no tenim constància que s’hi produeixin errors. Ara mateix, doncs, no 

considerem adient fer-ne cap modificació. 



 133 

 

 

 

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

la resposta.  

Vostè coneix el cas que ha motivat la meva pregunta, però jo en conec un altre més i és per 

això que he acabat presentant-la. 

Potser el terme error no era el més adequat, però sí que és veritat que hi ha hagut un 

problema de comunicació, si més no. Perquè algú que ha pagat el seu deute tributari veu 

com les actuacions de constrenyiment continuen, la qual cosa li provoca un perjudici 

evident. I jo en conec dos, de casos. Si vostè diu que no és un tema generalitzat, millor, 

però cal estar-hi atents i que no torni a passar.  

 

 

 

 

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ EN RELACIÓ ALS INCIDENTS QUE ES PRODUEIXEN 

A LA ZONA DEL PARC FORESTAL. 

 

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

la pregunta següent 

 
Fa temps que, degut a les restriccions imposades per la pandèmia que han forçat el 
tancament de centenars de establiments i que han afectat especialment a les activitats de 
restauració i d’oci, molts joves han buscat alternatives per trobar-se en espais poc 
concorreguts, com el Parc Forestal.   
 
El mes de setembre passat, la Policia Local ja va rebre avís per part dels veïns manifes tant 
que hi havia grups de joves barallant-se a la zona del Parc. Personats al lloc dels fets, es va 
sancionar a 18 persones per beure a la via pública i no portar mascareta. Fins i tot es van 
obrir diligències penals per resistència i desobediència a una persona al no voler-se 
identificar i fugir del lloc dels fets. Durant la persecució per a interceptar-la un agent de la 
Policia Local va resultar ferit lleu en caure per un terraplè.  
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A mitjans del mes passat, veïns de Can Vilardell van alertar que, cada cop més 
habitualment, hi ha vehicles que, a grans revolucions, pugen pels revolts del Camí de la 
Cornisa de Mataró i, prop del Parc Forestal, es dediquen a fer virolles i derrapades a tota 
velocitat fins al punt que uns joves van pujar a tota velocitat derrapant de tal manera 
que van perdre el control i van estampar el vehicle contra el mur d'un dels habitatges de la 
urbanització. 
 
Finalment, aquest dissabte passat, una persona va resultar ferida quan el cotxe en el que 
viatjava amb altres ocupants va sortir de la via i es va precipitar per un terraplè de 15 metres 
a la zona del Parc Forestal. 
 
Cal tenir en compte que la situació no va a menys, sinó que els fets demostren que cada cop 
la situació està més descontrolada a la zona del Parc Foresta. Aquests comportaments 
generen un important perill en un camí que ara, amb el bon temps, cada vegada s'omple 
més de famílies, ciclistes i persones que pugen a caminar-hi.  
 
És per tot això que formulem la següent pregunta en relació a l’expressat  “ut supra”: 
 
Primer.- Quines mesures s’han adoptat durant aquests mesos per reduir la conflictivitat a la 

zona del Parc Forestal? Si s’han adoptat mesures, per què les infraccions i incidents van a 
més? S’ha posat aquest Ajuntament en contacte amb els veïns afectats per proposar-los 
alguna solució? 
 

 
 

 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, explica que les 

restriccions en matèria de salut pública dictades per les autoritats competents per a la 

contenció del brot epidèmic contra la pandèmia de covid-19 a Catalunya, especialment les 

referents als àmbits de la mobilitat, l’hostaleria i la restauració, el lúdic i recreatiu o el d’oci, 

han modificat significativament els nostres costums i rutines. Un dels màxims exponents 

d’aquests nous hàbits ha estat el d’anar a buscar nous espais a l’aire lliure on poder 

relacionar-se amb l’entorn i el paisatge i mantenir les relacions socials. Fer rutes per entorns 

pròxims o sortir amb bicicleta s’ha convertit en una bona oportunitat per socialitzar. 

En aquest sentit, durant el període de confinament i desconfinament les restriccions en l’ús 

dels espais públics han posat en evidència que aquests espais són imprescindibles per 

afavorir la salut i el benestar i les relacions socials.  

Alhora, les limitacions d’aforament a l’interior dels equipaments, establiments comercials i 

de restauració, juntament amb les recomanacions d’evitar els espais tancats, donen com a 

resultat un ús més intensiu de carrers, places, parcs, jardins, zones esportives, etc. 

En el cas particular de Mataró, el Parc Forestal, com a gran parc natural, ha estat una de les 

zones on s’ha intensificat aquest ús de l’espai públic. No obstant això, cal tenir en compte 
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que l’ús intensiu de qualsevol espai públic va acompanyat d’una diversificació d’usos que 

han de conviure simultàniament en el mateix espai i temps.  

Alhora, l’aïllament social provocat per la pandèmia i l’aparició de gent diferent o 

desconeguda per la zona són factors que també provoquen desconfiança i faciliten la 

percepció d’inseguretat.  

Per tant, si bé la recuperació progressiva dels espais públics és necessària, també ha de 

garantir un equilibri entre el dret a l’ús i el dret a la seguretat sanitària. En aquest sentit, 

l’objectiu d’aquest Govern és compatibilitzar l’espai públic amb una major diversitat d’usos 

tot garantint el distanciament físic per reduir la transmissibilitat del virus i garantir la 

convivència pacífica entre els diferents usuaris. 

Per fer-ho, la Policia Local ha realitzat vigilàncies preventives amb l’objectiu de vetllar pel 

compliment de les mesures covid, evitar comportaments incívics, prevenir activitats 

prohibides i també els accidents de trànsit o minimitzar-ne els efectes. 

En concret, des que es va decretar l’estat d’alarma, la Policia Local ha realitzat més de 40 

actuacions i vigilàncies preventives a la zona i ha interposat un total de 79 denúncies per 

infraccions en matèria de civisme i incompliment de mesures covid. 

Així mateix, el servei de la Policia Local ha planificat actuacions preventives a desenvolupar 

a partir de la fi de l’estat d’alarma, en previsió que l’activitat social i de lleure pugui 

incrementar-se, especialment en la franja horària nocturna.  

Pel que fa a la seguretat viària, durant el darrer any s’ha registrat un únic accident de trànsit 

amb ferits, sense que consti que cap dels accidents hagi estat relacionat amb la velocitat.  

No obstant això, i ateses les preocupacions veïnals, els serveis de Policia Local i Mobilitat 

estan estudiant diverses mesures preventives que puguin aplicar-se a la zona i que poden 

anar en la línia de recolzar la senyalització viària, instal·lar elements reductors de la 

velocitat o intensificar els controls de velocitat, si bé qualsevol d’aquestes mesures hauran 

de ser prèviament consensuades amb els veïns afectats.  

 

 

 

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

que la Sra. Villarreal no s’ha referit a cap incident al Parc Forestal, com si no hi hagués 

hagut cap notícia al respecte i els veïns de Can Vilardell no s’haguessin queixat mai. 

Aleshores, què els diem a aquests veïns? Que no hi hagut curses i que no ha passat res? 

Em sembla que mantenir l’actitud de negar la realitat no és una bona estratègia.  
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Espero que algú s’hi acosti i vegi el que està passant. D’accident n’hi ha hagut dos, no pas 

un: un vehicle que va xocar contra un mur d’un habitatge i un altre que va caure per un 

terraplè. Per tant, sí que hi ha un problema.  

 

 

 

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

no ha negat els fets.  

Repeteixo que al Parc Forestal s’hi han fet vigilàncies preventives, amb un total de 40 

actuacions i s’han interposat un total de 79 denúncies. Per tant, sí que hem pres mesures.  

A més, també li he dit que s’està valorant la implementació d’altres mesures amb caràcter 

més definitiu.  

Respecte als accidents, el que jo li he dit exactament és que n’hi ha hagut només un amb 

ferits, i que cap dels accidents ha tingut a veure amb la velocitat.  

 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per finalitzat el ple d’avui.  

Hem superat les 3 hores de durada. És un petit detall, però en la propera Junta de 

Portaveus els explicaré la importància que té.  

Moltes gràcies a tothom pel debat, les respostes i les aportacions.  

També vull saludar totes les persones que ens hagin estat seguint.  

Molt bona nit a tothom.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:10 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

L’ALCALDE     LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona  

 

 


