
 Títol 

 Elaborat per 

 Data de creació 

 Control de versions Data

Versió 

 Estat formal Òrgan d’aprovació 

Data d’aprovació

 

S��������� General

0���0�	0	�

0
����	0	�

v�

P�� Municipal

A��a del Ple municipal

����� del 7 d´octubre del 2021



 1 

ACTA NÚM. 14/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2021.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set d’octubre de 

dos mil vint-i-u, essent les 19:05 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) 
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) 
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) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU 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) 

 

 

No assisteixen a la sessió: 

ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
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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 Accidental, Sr. Joan Francesc Clariana 

Roig. 

 

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 7 d’octubre 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 7 
d’octubre de 2021, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els 
assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2021.-     
 
2.-   DESPATX  OFICIAL.- 
 
 

DICTAMENS 
  
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
3.-  Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm.8325/2021 de 24 de setembre, de 

revocar temporalment la delegació de competències en matèria de Seguretat 
Pública.-  

 
4.- Aprovar modificar la composició de la CIM de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i 

Convivència.- 
 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
5.- Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció 

General corresponent a l’exercici 2020.-  
 
6.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2020.- 
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 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
7.- Actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 

31/12/2020.- 
 
8.- Donar compte Pla de control financer 2021-2022.- 
 
 
 Servei d’Ingressos 
 
9.- Denegació de declaració de nul·litat ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment 

del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA.- 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
10.- Prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i 

explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró pel 
mateix període que va durar l’estat d’alarma, és a dir 100 dies (durada estat d’alarma del 14 
de març al 21 de juny de 2020).- 

 
11.- Inici de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l’edifici del Cafè 

Nou.- 
 
12.- Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´atenció a domicili de suport a la llar 
i atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 14.487.650,28 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte.-  

 
 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
13.- Aprovació de l’extinció de la concessió d’ús privatiu d’una porció de 1.860 m2 de la finca 

de domini públic qualificada de zona verda de Can Soleret i aprovació del projecte de 
restitució.- 

 
 
 
    CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 
    Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics 
 
14.- Aprovació definitiva del Projecte constructiu d´implantació de la xarxa de clavegueram a la 

urbanització de Santa Maria de Cirera «Les Sureres».- 
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    IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
    PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
  
15.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per la creació d’una comercialitzadora d’energia elèctrica municipal.-  
 
16.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre la substitució voluntària de sancions d’incivisme per activitats en benefici 
de la comunitat.-  

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
17.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la 

celebració del centenari del naixement de Néstor Luján Fernández.- 
 
18.-   Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la millora del tancament 

pressupostari i el control de l’execució dels contractes d’obres i serveis municipals.- 
 
19.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró arran de l’habilitació de carrils 

bicicleta de l’anella ciclista.- 
 
20.-   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al 

funcionament de la Comissió del Nomenclàtor.- 
 
21.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES  per tal de 

senyalitzar i augmentar el nombre de lavabos públics de la ciutat.- 
 
22.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la 

instal·lació de refugis climàtics.- 
 
23.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

les obres de l’anella ciclista.- 
 
24.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

les mesures per dotar de més habitatge a Mataró.- 
 
25.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que 

l’ajuntament faciliti a la ciutadania les normatives d’ús i sancions dels patinets elèctrics i 
altres vehicles de mobilitat personal.- 

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

MataróBus.- 

 
 

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

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=11.0&endsAt=55.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=11.0&endsAt=55.0
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1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021.      

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=55.0&endsAt=83.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 4 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

Intervenció del Sr. Alcalde 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=83.0&endsAt=83.0 

 

 

DICTAMENS 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 

 

3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.8325/2021 

DE 24 DE SETEMBRE, DE REVOCAR TEMPORALMENT LA 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

PÚBLICA.-  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=55.0&endsAt=83.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=83.0&endsAt=83.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=83.0&endsAt=274.0 

 

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

Professional i Universitat, dóna compte del següent decret:  

 

DECRET NÚM. 8325/2021 DE 24 DE SETEMBRE 

Assumpte: Revocar temporalment la delegació de competències en matèria de Seguretat Pública 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Per Decret 4949/2019 de 18 de juny, vaig delegar la competència d’aquesta Alcaldia en 
matèria de Seguretat Pública a la regidora Anna Villarreal Pascual.  
 
Per Decret 4705/2020 de 9 de juliol, es modifica l’Organització i competències del Govern 
municipal, i especifica de forma detallada la delegació de competències a favor de regidors i 
regidores del govern municipal. 
 
Tanmateix la Sra. Anna Villarreal Pascual ha comunicat a aquest Ajuntament la baixa per 
ILT,  per la qual cosa no podrà continuar exercint la delegació de competències que aquesta 
Alcaldia li va encomanar per Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol.   
 
L’article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 43.3 
del ROF estableixen que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els 
Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses 
específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los 
en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de 
l'Ajuntament de Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Revocar temporalment les delegacions de competències conferides a la Sra. Anna 
Villarreal Pascual en el Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol.  
 
Segon.-  Delegar en el regidor Sr. Juan Carlos Jerez Antequera les competències en 
matèria de Seguretat Pública que comprén l’Àmbit de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme 
i Convivència: Policia Local, Protecció Civil i Protecció de la Salut de l’Ajuntament de 
Mataró, fins que es reincorpori la regidora Anna Villarreal Pascual. 
 
Tercer.-  Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=83.0&endsAt=274.0
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original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per 
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 24 de 
setembre de 2021, RESOLC:" 
 
Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement. 

 

 

 
Intervenció del regidor Miquel Àngel Vadell Torres:  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=116.0 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

4 - APROVAR MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA CIM DE 

QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.- 

 

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

Professional i Universitat,  presenta la proposta següent:  

 
 “Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 3 de setembre de 2020 es va aprovar 
la creació de la Comissió Informativa de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència, 
amb els temes referits a l’ambit de Seguretat Pública, Protecció Civil, Convivència i Civisme, 
Mediació i relació amb la comunitat i Protecció de la Salut. La regidora Anna Villarreal 
Pascual va ser nomenada Presidenta de l’esmentada Comissió.  
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 8325/2021 de 24 de setembre, es va revocar temporalment la 
delegació de competències conferides a la regidora Sra. Anna Villarreal Pascual en el 
Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol. 
 
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 8325/2021 de 24 de setembre, en el qual es delega en el 
regidor Sr. Juan Carlos Jerez Antequera les competències en matèria de Seguretat Pública 
que comprén l’Àmbit de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència: Policia Local, 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=116.0
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Protecció Civil i Protecció de la Salut de l’Ajuntament de Mataró, fins que es reincorpori la 
regidora Anna Villarreal Pascual. 
 
Vist l’exposat, es proposa al regidor Juan Carlos Jerez Antequera com a President de la CIM 
de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Únic.-  Modificar la composició de la Comissió Informativa de Qualitat Urbana: Seguretat, 
Civisme i Convivència, en el sentit de què el regidor Juan Carlos Jerez Antequera serà el 
President de l’esmentada Comissió, que quedarà integrada de la següent manera:  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA 

 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
    Suplent: Marisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vicepresidenta:  Sarai Martinez Vega (ECP) 
Suplent:   Sergio Morales Diaz (ECP)  
 
Vocals :   Soraya El Farhi i Ali Afaki (ERC-MES) 
     Suplent: Rosa Guanyabens Casarramona  (ERC-MES) 
    Xavier Font Mach (JUNTS) 
    Suplent: Afonso Canela Serrano (JUNTS) 

   Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
   Suplent: Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

  

 
 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=162.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=235.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=244.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=269.0 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=162.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=235.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=244.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=269.0
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 6 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

Intervenció del Sr. Alcalde 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=274.0&endsAt=274.0 

 

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 

 

5 - DONAR COMPTE DE  L’INFORME RESUM DELS RESULTATS 

DEL CONTROL INTERN EFECTUAT PER LA INTERVENCIÓ 

GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.-  

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

L’article 37.1 i 37.2  del Real Decret, 424/2017, de 28 d’abril , per el que es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. estableix textualment el 
següent:  

“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación 
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales. 

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a 
la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuadrimestre 
de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de 
control financiero y de función interventora realizada en el ejercicio anterior.” 
 
L’article 21 de les  Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i  de 
les seves entitats dependents per a l’exercici  2020 estableix: 

“1. Anualment la Intervenció General elaborarà un informe resum dels resultats del control 
intern que assenyala l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. L'informe resum serà remès al Ple, a través de l’alcalde , i a la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=274.0&endsAt=274.0
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resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció 
interventora realitzades en l'exercici anterior. 

3. L'Informe s'ajustarà en quant al seu contingut, estructura i format a les instruccions que 
dicti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.” 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la 
Intervenció General corresponent a l’exercici 2020. 
 
 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=305.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=508.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=550.0 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

6 - APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ DE L’EXERCICI 2020.- 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2021, va emetre 
un informe inicial favorable al Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
2020. 
 
L’expedient del Compte General 2020 ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies,  
durant els quals no s’ha presentat cap reclamació 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=305.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=508.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=550.0
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Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 30 de setembre de 2021, 
s’ha emès informe favorable definitiu. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els 
seus articles 208 a 212. 
 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la resta de 
disposicions legals, i en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 
de 18 de juny, de delegació de competències, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2020. 
 
SEGON.-   Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i 
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=670.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=676.0 

 

Intervenció del regidor Juan Carlos Jerez Antequera: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=748.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=809.0 

 
 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=908.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7).   

Vots en contra: Cap  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=670.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=676.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=748.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=809.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=908.0
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Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

En aquests moments, sent les 19:20 hores, es supens la sessió plenària per 

problemes tècnics en la gravació del Ple municipal. 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=928.0 

 

 

Es reinicia la sessió a les 19:45h. 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=12.0&endsAt=42.0 

 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 i 8 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

7  - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS, DRETS I 

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, REFERIDA A 

31/12/2020.- 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c4acde4f50016?startAt=928.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=12.0&endsAt=42.0
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“L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de juny 
de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments recollits a  
data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €.  
 
La primera actualització de l’inventari, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a 
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3 
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense 
descomptar les provisions).  
 
Des d’aleshores, s’ha actualitzat anualment l’inventari i, per tant, ara correspon aprovar la 
tretzena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2020.  
 
Les actualitzacions tenen lloc de conformitat amb el que disposa la normativa sectorial i 
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la corporació 
de l’exercici 2020, els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural 
immediatament anterior.  
 
Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els 
articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.  
 
Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de 

l’Ajuntament de Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que 
han tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, que queda amb 
un valor, sense descomptar provisions, de 834.084.464,74 €, segons quadre i 
moviments següents: 

 
 

QUADRE RESUM COMPARATIU 2019-2020 DE L’INVENTARI MUNICIPAL  

 31/12/2019 Moviments any 2020 31/12/2020 

Adscripció a AAMSA  41.026,83  

Adscripció a PUMSA  2.429.643,61  

Donacions històric-artístic  9.660,00  

Despeses pressupostàries per certificacions d’obra en 
equipaments diversos  

 7.348.969,28  

Inversions realitzades per l’Ajuntament (fons 
bibliogràfic, elements de transport, processos 

informàtics, mobiliari,maquinària, software,..) 

 2.718.920,39  

Obra urbanitzadora ZV illa 3 PMU El Rengle  148.667,44  

Projecte reparcel·lació PMU11 IVECO/RENFE/Farinera  6.061.118,54  

Cessió gratuïta ZV PR El Rengle  6.500,00  

Immatriculació parcel·la sobrera carrer Almeria, 59  13.904,71  

Adquisició local pl. Pepa Maca 7  237.004,42  

BÉNS I DRETS 815.069.049,52 19.015.415,22 834.084.464,74 

OBLIGACIONS 68.982.139,70                 6.273.630,97 75.255.770,67 

TOTAL 884.051.189,22 25.289.046.19 909.340.235,41 
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MOVIMENTS : 
 
1) Cessió gratuïta de les finques resultants del Projecte de reparcel·lació del PMU 11 

IVECO/RENFE/Farinera, per import de 6.061.118,54 euros 
 

2) Adquisició per opció de compra del local situat a la plaça Pepa Maca, 7, propietat de 
PUMSA, per import de 237.004,42 euros 
 

3) Adquisició de l’edifici de la Farinera per transmissió per pagament d’indemnització del 
projecte de reparcel·lació del PMU 11, per import de 720.502,64 euros 
 

4) Alta per compra d’actius de PUMSA (4.668.556,00€), mitjançant el seu pressupost de 
despeses, en concret de les partides pressupostàries amb classificació econòmica 
622 Edificis i altres construccions, segons el detall següent : 

  
- Edifici de la Nau Minguell, per import de 1.685.556,00 euros 
- 3 locals ( 1.5, 1.6 i 1.7) situats al sector El Rengle, Propietat de PUMSA, per 

import de 2.983.000,00 euros 
 
5) Alta per la compra de 2 pisos per aplicació de dret de tanteig i retracte, per import de 

103.281,11 euros, situats a : 
 - Habitatge situat al carrer sant Daniel, 3, 1r 3a  de Mataró, per import de 60.000,00 € 
 - Habitatge situat al carrer sant Francesc de Paula, 26-28, 1r 1a de Mataró, per import 

de 43.281,11 € 
 
6) Obra urbanitzadora PMU El Rengle, per import 148.667,44 euros. 
 
7) Donacions per import de 9.660,00 euros. 
 
8) Despeses pressupostàries per certificacions d’obra en equipaments diversos, i 

infraestructures per un import de 4.347.704,68 euros. 
 

9) Alta per fons bibliogràfic de les biblioteques Antoni Comas i Pompeu Fabra, per un 
import de 125.125,63 euros. 
 

10) Inversió en concepte d’elements de transport, per un import de 1.788.299,49 euros. 
 

11) Inversió d’equips per a processos informàtics, per un import de 234.136,74 euros. 
 

12) Inversió de mobiliari, per import de 93.065,51 euros. 
 

13) Inversió de maquinària, per import de 125.375,23 euros. 
 

14) Inversió instal·lacions tècniques, per import de 84.515,17 euros. 
 

15) Inversió immobilitzat intangible, per import de 268.402,62 euros. 
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SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, degudament autoritzada pel/per la 
Secretari/Secretària general de la Corporació, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.”  
 

 
 
Intervenció del regidor Juan Carlos Jerez Antequera: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=82.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=279.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=380.0 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

8  - DONAR COMPTE PLA DE CONTROL FINANCER 2021-2022.- 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“Antecedents 
 
El RDL 2/2004 refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el RD 
424/2017 Règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local (RCIL)  
encomana  a la Intervenció General de l’entitat local, en el marc de les atribucions en matèria 
de control intern, l’exercici del control en la seva modalitat de control permanent i d’auditoria 
pública.  
 
El control financer és aquell procediment de control  que té per objectiu verificar que la gestió 
i el funcionament del subjecte controlat es desenvolupa amb subjecció a l’ordenament jurídic, 
permet determinar la seva situació financera i patrimonial, de conformitat amb les 
disposicions legals, i verificar que la gestió econòmica i financera s’adequa als principis 
d’eficàcia, eficiència i economia. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=82.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=279.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=380.0
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Aquest control financer s’ha d’exercir sobre els serveis, els programes, les entitats 
dependents de l’Ajuntament, els concessionaris de serveis  i els beneficiaris de les 
subvencions. 
 
El control permanent s’exercirà sobre l’Ajuntament i els Consorcis en els quals s’exerceix la 
funció interventora i tindrà per objecte comprovar, de forma continuada, que el funcionament 
de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als 
principis generals de bona gestió financera. 
 
L’auditoria pública s’aplicarà a les entitats dependents, als beneficiaris de les subvencions i 
ajudes públiques i a concessionaris i tindrà per objecte: 
 
Auditoria de comptes: que els comptes representen en tots els aspectes significatius la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, en el seu cas, 
de l’execució del pressupost. 
 
Auditoria de compliment: verificació de que els actes, operacions i procediments de gestió 
econòmica-financera s’han desenvolupat de conformitat amb les normes aplicables. 
 
Auditoria operativa:  examen sistemàtic i objectiu de les operacions i procediments de 
l’organització, programa, activitat o funció pública, per obtenir una valoració independent de 
la racionalitat econòmica-financera i adequació als principis de bona gestió. 
 
 
Fonaments de dret: 
 
1. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 

a les entitats del sector públic local. 
 
2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Per tot el què s’ha exposat i de conformitat amb la legislació aplicable, en exercici de la 
competència atribuïda al Ple Municipal continguda en l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern proposo al Ple 
Municipal: 
 
Primer:- Donar compte al Ple del Pla de control financer 2021-2022 que s’adjunta com a 
document annex a aquesta proposta.” 
 

 
 

  
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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Servei d’Ingressos 

 

9 - DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT PLE DRET 

D'UNA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA 

PER BANKIA, SA.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=387.0 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 
1.- En data 17 de juliol de 2018 el senyor  Joaquín María Jáñez Ramos, en representació de 
la mercantil BANKIA, SA, va presentar en aquest Ajuntament un escrit de petició de 
declaració de nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4064634, de quota 546,24 euros, per la 
transmissió de data 23 de març de 2015, de la finca situada al carrer de Sant Cugat, 2 ESC 1 
BX 01, de Mataró. 
 
2.- Per mitjà del decret 3285, de 7 de maig de 2019, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret de la liquidació esmentada, així com es va concedir a la mercantil contribuent un termini 
de quinze dies per tal que formulés les al·legacions i presentés els documents i justificacions 
que considerés escaients. 
 
3.- En virtut del decret de l’alcalde núm. 6516, de data 5 d’agost de 2019, es va sol·licitar a la 
Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (d’ara 
endavant CJA) l’emissió de dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de 
maig. 
 
4.- En data 17 de gener de 2020 la CJA va dictar el dictamen núm. 16/2020, en el qual 
manifesta l’existència d’un vici en el tràmit d’audiència. La CJA manifesta el següent: 
 

- Els arguments en què es basa la valoració jurídica dels antecedents sols es fa en la 
proposta de resolució, que clou la tramitació del procediment de revisió per nul·litat 
de ple dret, i manca l’informe previ al tràmit d’audiència previst en l’article 5.2 del 
Reglament general de revisió tributària, aprovat pel Reial decret 520/2005. Dit 
precepte exigeix l’existència d’un informe sobre els antecedents del procediment que 
siguin rellevants per a resoldre. És preceptiu l’emissió d’un informe previ al tràmit 
d’audiència sobre l’antecedent que constitueix la STC 59/2017 i, més concretament 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=387.0
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sobre si els efectes jurídics de la seva declaració d’inconstitucionalitat resulten 
predicables dels actes tributaris que han adquirit fermesa amb anterioritat a la data en 
què es va publicar la sentència. 
 

- En el tràmit d’audiència ha de figurar l’expedient complet. En aquest sentit, es vulnera 
dit tràmit quan la proposta de resolució es basa en un informe que no figura en la 
documentació objecte d’exposició i que aporta com a element essencial una 
interpretació jurídica que no resulta pacífica. 
 

En conclusió, la CJA determina que cal retrotraure el present procediment al moment 
immediatament anterior a la proposta de resolució, a l’efecte que l’audiència pugui realitzar-
se correctament. 
 
5.- En el cas present, consta a l’expedient l’informe jurídic de 31 d’octubre de 2019 emès pel 
secretari general de la Corporació i l’assessor jurídic del Servei d’Ingressos, el qual contesta 
les al·legacions formulades per la contribuent, però dit informe va ser emès després del 
tràmit d’audiència, el qual havia estat disposat pel decret 3285, de 7 de maig de 2019. En la 
mesura que dit informe no es trobava inclòs a l’expedient durant el tràmit d’audiència, cal 
tornar a dur a terme dit tràmit. 
 
6.- Per mitjà del decret núm. 778, de data 31 de gener de 2020, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va resoldre atorgar a la mercantil BANKIA, SA un 
termini de 15 dies, per tal que a la vista del contingut íntegre de l’expedient, formulés les 
al·legacions i presentés els documents i justificacions que considerés escaients, respecte del 
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació núm. 4064634, de quota 
546,24 euros. 
 
7.- El contribuent va rebre la notificació del decret precedent en data 31 de gener de 2020. 
Transcorregut el termini de 15 dies concedit, el contribuent no ha formulat cap al·legació. 
 
8.- Per mitjà del decret 2702, de data 26 de març de 2021, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació amb 
l’expedient G-TM 2019/000016551, d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret 
de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, respecte la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
núm. 4064634, de quota 546,24 euros, per la transmissió de data 23 de març de 2015, de la 
finca situada al carrer de Sant Cugat, 2 ESC 1 BX 01, de Mataró. 
 
9.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 30 de juliol de 2021 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 250/2021, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 
la mercantil BANKIA, SA amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la 
transmissió, l’any 2015, d’una finca situada al carrer de Sant Cugat. 

 
Fonaments de dret 
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I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 
 
Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també de 
les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via administrativa 
o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal. 

 
El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 
 
II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca les 
lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT, així com  l’article 47.2 de la LPACAP. 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra a) fa referència als actes que lesionin els drets i les llibertats susceptibles 

d'empara constitucional, els quals són, segons l’article 41 de la LOTC els drets i llibertats 
reconeguts en els articles 14 a 29 de la Constitució, més el dret a l’objecció de 
consciència previst a l’article 30.2 de la Norma Normarum. 

 
Pel que fa la suposada vulneració dels drets d’igualtat (article 14) i a la tutela judicial 
efectiva (article 24), la persona interessada considera que la liquidació discutida vulnera 
aquests drets per haver estat emesa en virtut d’uns preceptes declarats inconstitucionals. 
Per a contestar aquesta al·legació cal tenir present l’abast de  la sentència del TC. En 
contra del que sosté la contribuent, dita sentència no té efectes retroactius, en la mesura 
que l’article 38.1 de la LOTC disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i 
produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dita publicació va fer-se en data 15 de juny de 2017, després de què la 
liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (2 d’agost de 2015). Conseqüentment, 
aquesta al·legació no pot prosperar. 
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Quant a l’article 31, no està comprès entre els articles esmentats a l’apartat anterior, de 
manera que aquesta causa no és aplicable al cas present. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen. 

 
Segons les al·legacions presentades per la contribuent, la qualitat de contrari a 
l’ordenament jurídic es predicaria de la contrarietat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del  
TRLRHL a la CE, declarada per la sentència d’11 de maig de 2017 del TC. Per valorar 
l’abast d’aquesta sentència respecte la present liquidació (que esdevingué ferma en data de 
2 d’agost de 2015), ens remetem a la resposta donada a l’apartat anterior, relativa als 
efectes de la sentència del TC, de manera que, havent estat emesa la liquidació d’acord 
amb uns preceptes plenament vigents en el moment de la meritació del fet imposable així 
com de la seva fermesa, no dona lloc a considerar que la liquidació fou emesa mancant-li 
un requisit essencial com és la cobertura legal. 

 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha produït 
l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest cas, 
l’ingrés de la quota tributària), mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició. 
 
- La lletra g) fa referència a qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de 

rang legal. La contribuent no específica quin és aquest supòsit, de manera que dita 
al·legació no pot prosperar. 

 
- L’article 47.2 de la LPACAP disposa el següent: 
 

També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, 
les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries 
reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no 
favorables o restrictives de drets individuals. 

 
Respecte aquesta al·legació, cal esmentar que la disposició addicional primera de la LPACAP 
disposa el següent: 
 
1. Els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la matèria que no 
exigeixin algun dels tràmits que preveu aquesta Llei o regulin tràmits addicionals o diferents 
es regeixen, respecte a aquests, pel que disposen les lleis especials esmentades. 
 
2. Les actuacions i els procediments següents es regeixen per la seva normativa específica i 
supletòriament pel que disposa aquesta Llei: 

a)  Les actuacions i els procediments d’aplicació dels tributs en matèria tributària i 
duanera, així com la seva revisió en via administrativa. 

b) Les actuacions i els procediments de gestió, inspecció, liquidació, recaptació, 
impugnació i revisió en matèria de Seguretat Social i desocupació. 

c) Les actuacions i els procediments sancionadors en matèria tributària i duanera, en 
l’ordre social, en matèria de trànsit i seguretat viària i en matèria d’estrangeria. 

d) Les actuacions i els procediments en matèria d’estrangeria i asil. 
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D’acord amb aquesta disposició l’article 47.2 de la LPACAP no és aplicable als procediments 
de revisió d’actes nuls de ple dret de naturalesa tributària, ja que es regeix per l’article 217 de 
la LGT i pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Desenvolupament de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa. 
 
Com a corol·lari, cal manifestar que tant la CJA, com el Tribunal Suprem, han desestimat les 
al·legacions formulades per la contribuent en procediments similars al present. Així, respecte 
de la CJA invoquem els seus dictàmens núm. 163/2020, 164/2020, 167/2020, 292/2020, 
293/2020 i 10/2021. I quant al Tribunal Suprem, cal fer esment a les seves sentències  núm. 
435/2020, 436/2020 i 454/2020 de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, totes 
elles de 18 de maig de 2020, recurs núm. 1665/2019, 2596/2019 i 1068/2019, 
respectivament. 
 
III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instat en data 17 de juliol 
de 2018 pel senyor  Joaquín María Jáñez Ramos, en representació de la mercantil BANKIA, 
SA, de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) núm. 4064634, de quota 546,24 euros, per la transmissió de data 23 de març de 
2015, de la finca situada al carrer de Sant Cugat, 2 ESC 1 BX 01, de Mataró. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de la persona interessada i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.” 
 
  
 

Intervenció del regidor Juan Carlos Jerez Antequera: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=438.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=470.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=593.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=438.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=470.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=593.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

10  - PRORROGAR ELS DOS LOTS DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ PER A LA CONSERVACIÓ, INSTAL·LACIÓ I 

EXPLOTACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES I PART DEL MOBILIARI 

URBÀ DEL MUNICIPI DE MATARÓ PEL MATEIX PERÍODE QUE VA 

DURAR L’ESTAT D’ALARMA, ÉS A DIR 100 DIES (DURADA ESTAT 

D’ALARMA DEL 14 DE MARÇ AL 21 DE JUNY DE 2020).- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=599.0 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
 

“Antecedents 
 
Primer.- Per acord de Ple municipal, de data 5 de març de 2009, es va adjudicar el Lot 1 
(tanques publicitàries) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i 
explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a favor 
de SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, SLU, amb NIF B-85160976, amb una durada 
de 10 anys, prorrogable 10 anys més. 
 
Segon.- Per acord de Ple municipal, de data 17 de juliol de 2009, es va adjudicar el lot 2 
(part del mobiliari urbà) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i 
explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a 
CLEAR CHANNEL ESPAÑA SLU, amb NIF B82539867, amb una durada de 10 anys, 
prorrogable 10 anys més. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=599.0
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Tercer.- Per decret d’Alcaldia núm. 6236 de 23 de juliol de 2019, es va acordar prorrogar 
ambdós lots fins l’11 d’octubre de 2019, temps estrictament necessari perquè el Ple 
municipal pogués decidir sobre la conveniència o no d’una pròrroga més amplia. 

 
Quart.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró, de data 3 d’octubre de 2019, es va 
acordar prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, 
instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de 
Mataró, fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Cinquè.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró, de data 24 de desembre de 2020, 
es va acordar prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, 
instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de 
Mataró, fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Sisè.- En data 18 de març de 2020 es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 

 
Setè. L’article 34 de l’esmentat Real Decret-Llei, establia mesures en matèria de 
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Prèvia la suspensió del 
contracte quan la seva execució no fos possible com a conseqüència del COVID-19 o de 
les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’ Administració Local per 
combatre-ho. 
 
Vuitè.- Respecte als contractes públics de concessió d’obres i serveis, l’esmentat article 
34.4 del Reial Decret –Llei establia com a mesures per pal·liar les conseqüències de la 
COVID-19 que pel restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es procediria 
mitjançant l’ampliació de la durada inicial del contracte fins a un màxim del 15 per 100 o 
mitjançant la modificació de les clàusules del contingut econòmic incloses en el contracte, 
segons procedís en cada cas concret. 
 
Novè.- El decret d’Alcaldia núm. 2238, de 26 de març  de 2020, en relació als contractes 
de concessions d’obres i serveis de l’Ajuntament de   Mataró i entitats del sector públic 
municipal, ordenava als tècnics responsables de cada concessió d’obres i serveis que, 
quan fos impossible l’execució del contracte concessional de forma total o parcial degut a 
les mesures adoptades per la situació produïda per l’Estat d’alarma decretat pel Govern 
espanyol en data 14 de març de 2020, analitzessin si el concessionari tenia dret al 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte. 
 
Desè.- En data 4 d’abril de 2020 l’empresa SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA SLU 
presenta escrit en el que sol·licita, com a compensació pel restabliment de l’equilibri 
econòmic-financer, l’ampliació del termini de vigència del contracte per un període 
equivalent a la duració de l’estat d’alarma. 
 
Onzè.- En data 20 de juliol de 2020 l’empresa CLEAR CHANNEL SLU presenta escrit en el 
que sol·licita com a compensació pel restabliment de l’equilibri econòmic-financer la 
compensació de 146.141,00€ pel període comprès entre el 14 de març i el 21 de juny de 
2020 (Estat d’alarma). 
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Dotzè.- En data 28 de juliol de 2020 es va signar l’acta de suspensió pel contracte de 
concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del 
mobiliari urbà del municipi de Mataró (lot 1 tanques publicitàries) davant la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19, entre el responsable del contracte i l’empresa 
SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA SLU, en el que es proposava l’ampliació de la 
durada inicial del contracte per un període equivalent a la duració de l’estat d’alarma atès 
que les mesures de l’estat d’alarma afecten a l’execució de l’esmentat contracte 
 
Tretzè.-  En data 16 de novembre de 2020 es va signar l’acta de suspensió pel contracte 
de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del 
mobiliari urbà del municipi de Mataró (lot 2 part del mobiliari urbà) davant la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, entre el responsable del contracte i l’empresa 
CLEAR CHANNEL SLU, en el que es proposava l’ampliació de la durada inicial del 
contracte per un període equivalent a la duració de l’estat d’alarma atès que les mesures 
de l’estat d’alarma afecten a l’execució de l’esmentat contracte. 
 
Catorzè.- En data 12 de novembre de 2020 el Cap d’Àrea de Qualitat Urbana emet 
informe en el que conclou que el restabliment de l’equilibri econòmic reconegut a les 
dues empreses s’ha de fer mitjançant l’ampliació de la durada del contracte pel 
període equivalent a la duració de l’estat d’alarma, atès que les mesures que es van 
prendre durant l’estat d’alarma decretat per l’Estat afectaven a l’execució de l’esmentat 
contracte. 
 
 
Fonaments de dret 

1. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

2. Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que regula en el seu article 34 la 
suspensió dels contractes del sector públic i els tràmits per acordar les 
conseqüències que se’n puguin derivar. 

3. Decret d’Alcaldia núm. 2238, de 26 de març  de 2020, en relació als contractes de 
concessions d’obres i serveis de l’Ajuntament de   Mataró i entitats del sector públic 
municipal. 

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

5. És òrgan competent per acordar la pròrroga el Ple municipal, d’acord amb el que 
disposa la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, norma aplicable a aquesta concessió. 

 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, PROPOSA al Excm. Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
 

Primer.- Prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, 
instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de 
Mataró pel mateix període que va durar l’estat d’alarma, és a dir 100 dies (durada estat 
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d’alarma del 14 de març al 21 de juny de 2020). La pròrroga serà de l’1 de gener al 10 
d’abril de 2022. 

Segon.- Notificar la present resolució a les empreses interessades.” 
 
 

 

Intervenció del regidor Juan Carlos Jerez Antequera: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=633.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=749.0 

 
Intervenció del regidor Juan Carlos Jerez Antequera: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=798.0 

 
 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=834.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=901.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7).   

Vots en contra: Cap  

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

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

11 - INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 

DEL BAR/RESTAURANT DE L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU.- 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=633.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=749.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=798.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=834.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=901.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=912.0 

 

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

Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1. Per informe de data 16/09/2021, la cap del Projecte Cafè Nou sol·licita i justifica la 
necessitat de tramitació de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de 
l’edifici del Cafè Nou de Mataró inclòs al Projecte “Cafè Nou” cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
El valor estimat del contracte és de 5.803.537,30 euros. 
 
2. Consta a l’expedient informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs 
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats, a la legislació vigent sobre 
contractació del sector públic. 
 
 
Fonaments de dret 

 
1. Aquest contracte correspon als anomenats de concessió de serveis, d’acord amb el que 
disposa l’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). 
 
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 
contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 
 
3. De conformitat amb el que disposa els articles 156 a 158 i concordants de la LCSP, la 
forma de contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
4. 1. És òrgan competent per a la present contractació el Ple Municipal, d’acord amb el que 
disposa la Disposició Addicional segona de la LCSP. 
 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon Govern i  
Mobilitat, Proposa al exm. Ple municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Iniciar l’expedient de contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de 
l’edifici del Cafè Nou de Mataró inclòs al Projecte “Cafè Nou” cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
El valor estimat del contracte és de 5.803.537,30 euros. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=912.0
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Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, 
que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta, obrint als efectes un termini de de  25 dies naturals a comptar des de la data 
d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, per a la 
presentació de proposicions. “ 

 

 

 

 

Intervenció del regidor Francisco Javier Gomar Martin: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=927.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1142.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1235.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1288.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7) 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.    

 

 

 

12  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D´ATENCIÓ A 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=927.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1142.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1235.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1288.0
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DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA, PER 

UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE FINS A 14.487.650,28 EUROS, IVA NO INCLÒS, 

PELS TRES ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE.-  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1299.0 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Mitjançant informe de la cap del servei de Benestar Social    sol•licita la contractació  del  
servei d´atenció a domicili   de suport a la llar i atenció a la  persona  per  un import fixat com 
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 14.487.650,28  euros, IVA no inclòs, pels 
tres anys de  durada inicial  del contracte, dividit en tres lots. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions 
previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de  
27.043.613,86 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 
• Informe de la secretària general   respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats  a la legislació vigent sobre contractació del 
sector públic. 
 
• Informe de l’interventor de Fons   respecte a la previsió  de crèdit adequat i suficient 
per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents  
dels pressupostos  municipals   que s’ aprovin pels exercici 2022, 2023 i 2024. 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon Govern i  
Mobilitat, PROPOSA al Ple de l´Ajuntament , l’adopció dels següents acords: 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1299.0
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PRIMER.-   Iniciar l’expedient de contractació  del servei d´atenció a domicili   de suport a la 
llar i atenció a la  persona,  per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 
de fins a   14.487.650,28 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions 
previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de  
27.043.613,86 euros. 
 
SEGON.-  Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta,  obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’ enviament de l’ 
anunci al DOUE,  per a la presentació de proposicions. 
 
QUART.-  Autoritzar  la despesa de fins 15.276.901,68  €, iva inclòs , amb el següent detall:   
  
AFUT núm. 79790  per import de 1.601.857,20 € 
AFUT  núm.79792 per import de 1.439.670,69 € 
AFUT núm. 79795 per import de 803.803,26 € 
AFUT núm. 79796 per import de 4.762.095,18 € 
AFUT núm. 79797 per import de 4.279.973,64 € 
AFUT núm. 96402 per import de 2.389.501,71 € 
 
 
CINQUÈ.- Aprovar les retencions de crèdit següents: 
 
RCFUT núm. 96756 per import de 10.520,63 € 
RCFUT núm. 96757 per import de 21.779,93 € 
 
  
SISÈ.-  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 en les corresponents partides dels 
pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 a 2024, a fi de poder atendre 
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.” 
 
 
 
 

Intervenció de la regidora Laura Seijó Elvira: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1337.0 
 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1570.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1654.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1337.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1570.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1654.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1841.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1919.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

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

 

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

 
 

 

13  - APROVACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ÚS 

PRIVATIU D’UNA PORCIÓ DE 1.860 M2 DE LA FINCA DE DOMINI 

PÚBLIC QUALIFICADA DE ZONA VERDA DE CAN SOLERET I 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE RESTITUCIÓ.- 

 
 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1931.0 

 
 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1841.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1919.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1931.0
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
 

“Relació de fets.  
 
1. El 20 de gener de 2021, Passi Giralt, S.L. (administradora de la mercantil Jardí Mataró, 
S.L.) va sol·licitar iniciar els tràmits per extingir anticipadament la concessió d’ús privatiu 
d’una porció de 1.860 m2 de la finca de domini públic municipal, qualificada de zona verda, 
situada a l’àmbit del Pla Especial de Can Soleret, de la qual n’és concessionària.  
 
La concessió  havia estat  adjudicada a Garden Center Llavaneres, S.L. (succeïda per Jardí 
Mataró, S.L.) per un termini de 49 anys a comptar des del dia 23 d’octubre de 1997, data de 
formalització del contracte administratiu, amb la finalitat d’enjardinar la porció de terreny 
objecte de concessió i integrar-la com espai d’exposició de plantes procedents de l’activitat 
comercial de venda de flors, que es desenvolupava a la parcel·la privada confrontat 
(parcel3la resultant 6b3 del Pla Especial de Can Soleret), també propietat de la 
concessionària.    
 
2. La sol·licitud d’extinció venia motivada pel futur canvi d’activitat a la parcel·la privada 
confrontant, ja que la finalitat de la concessió estava vinculada a l’activitat comercial que 
havia de cessar.  
 
3. El dia 22 de desembre de 2020, Mercadona, S.A. (societat que titularitzarà la nova 
activitat a la parcel·la 6b3) va presentar, amb la connivència de la concessionària, Jardí 
Mataró, S.L.) un projecte per restituir la zona verda al seu estat original, en el marc de 
l’expedient d’extinció de la concessió.  
 
4. Es van sol·licitar informes dels serveis afectats, i els serveis d’Aigües de Mataró, S.A.  i 
d’enllumenat públic van introduir determinades prescripcions al projecte en informes de 
dates 26 i 18 de maig de 2021.  
 
5. L’Excm. Ajuntament en Ple, en sessió de 22 de juliol de 2021, va acordar iniciar expedient 
per a l’extinció de la concessió d’ús privatiu de la porció de 1.860 m2 del sòl del Parc de Can 
Soleret, qualificat de zona verda. Tanmateix es va requerir a Mercadona per tal que 
incorporés al projecte presentat les prescripcions establertes als informes tècnics i tornés a 
presentar el projecte per a la seva aprovació.  
 
6. El 5 d’agost de 2021, Mercadona, S.A. va tornar a presentar el projecte de restitució de 
zona verda per a la seva tramitació, incorporant les modificacions requerides, i es van 
sol·licitar informes de conformitat als serveis municipals que havien informat amb 
prescripcions: Aigües de Mataró i enllumenat públic. 
 
7. El 14 de setembre de 2021, el servei d’enllumenat públic ha informat favorablement el 
projecte, proposant determinades mesures a adoptar durant l’execució de les obres, que 
simplifiquen l’execució material del servei i la qualitat lumínica/ mecànica de la zona, i que es 
concreten en: 
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-  En aquell panys de façana en el que es disposi de les característiques idònies pera la 
col·locació de projectors, es pot prescindir de la col·locació de columnes i estesa 
elèctrica soterrada (punts de llum [1.1..1.6]). El canvi no pot perjudicar la qualitat 
lumínica proposada en projecte pel que fa a uniformitat. 

 - La il·luminació mitja s’ha de trobar per sota de 10 lux.  
-  L’existència d’un gual d’accés de vehicles entre els punts de llum 1.6, 1.7 i 1.8 

obligaria a posar protecció perimetral en els punts de llum 1.7 i 1.8. 
 
8. En data 24 de setembre de 2021, Aigües de Mataró, S.A. ha informat favorablement el 
nou projecte.  
 
9. No consta que cap dels interessats hagin fet al·legacions ni hagin aportat documentació 
addicional a l’expedient, a excepció de la presentació d’aquest nou projecte. 
 
 
En virtut del què disposa l’article 221 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret 
4705/2020, de 9 de juliol,  PROPOSO AL PLE, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-   Aprovar l’extinció de la concessió d’ús privatiu d’una porció de 1.860 m2 del sòl 
del parc de Can Soleret, qualificat de zona verda, limítrofa amb la parcel·la comercial 6B3 
del Pla Especial de Can Soleret, d’acord amb les següents condicions:  
 
1. Establir el mutu acord entre Administració i contractista com a causa de resolució del 

contracte administratiu que instrumenta la concessió, d’acord amb el què disposa 
l’article 211.1 c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
2.  Establir la procedència de la devolució de la garantia definitiva per import de 3.372,04 

€ (561.060 pessetes), dipositada al Servei de tresoreria municipal el dia 27/06/1997, 
un cop executades les obres de restitució d’acord amb el projecte i prescripcions, i un 
cop revertit els terrenys de conformitat amb el plec. La comprovació del compliment 
d’aquestes obligacions es realitzarà mitjançant l’aixecament de la corresponent acta de 
recepció i reversió dels béns concessionats.  

 
3. Establir la inexistència de conceptes econòmics pendents de liquidar derivats de 

l’extinció de la concessió. 
 
4.  Establir la inexistència de danys i perjudicis derivats de l’extinció anticipada de la 

concessió.  
 
SEGON.- Aprovar el projecte de restitució dels terrenys objecte de concessió, el qual 
incorpora les modificacions requerides a l’acord d’inici de l’expedient d’extinció de la 
concessió, i que també  haurà d’incorporar en fase d’execució de l’obra, les millores 
següents en relació a l’enllumenat públic: 
 
  -  En aquell panys de façana en el que es disposi de les característiques idònies pera la 

col·locació de projectors, es pot prescindir de la col·locació de columnes i estesa 
elèctrica soterrada (punts de llum [1.1..1.6]). El canvi no pot perjudicar la qualitat 
lumínica proposada en projecte pel que fa a uniformitat.  

-  La il·luminació mitja s’ha de trobar per sota de 10 lux.  
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-  L’existència d’un gual d’accés de vehicles entre els punts de llum 1.6, 1.7 i 1.8 
obligaria a posar protecció perimetral en els punts de llum 1.7 i 1.8. 

 
TERCER.- Autoritzar a Mercadona, S.A. a l’execució dels treballs definits al projecte de 
restitució (urbanització) dels terrenys objecte de concessió i les millores establertes al punt 
anterior, en els termes establerts al projecte.  
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats, a la Direcció d’Espais Públics i al servei 
de Llicències d’Obres i Activitats. “ 
 
 
 
 
Intervenció de la regidora Núria Moreno Romero:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1968.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2246.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2383.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2466.0 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2) i corresponent als membres del grup 

municipal de Ciutadans (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 7, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES    

 
 
 
 
 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 
 

Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics 
 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=1968.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2246.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2383.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2466.0
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14 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

D´IMPLANTACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A LA 

URBANITZACIÓ DE SANTA MARIA DE CIRERA «LES SURERES».- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2485.0 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària que tingué lloc el passat dia 3 de juny de 2021 
acordà aprovar inicialment el Projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram 
a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres” i es va sotmetre a informació 
pública mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB de data 
23.06.2021), i en el tauler d’anuncis municipal, amb la finalitat de garantir els principis de 
publicitat i participació ciutadana normativament establerts.   
 
Les obres d’aquest projecte consisteixen en la realització d’una xarxa de clavegueram, 
actualment inexistent, i de la renovació dels serveis afectats per les obres. També es 
renovarà el paviment dels carrers, diferenciant la calçada, els aparcaments i les voreres, 
delimitant-se amb una separació i rigola. Així mateix es procedirà a col·locar senyalització 
vertical, horitzontal i mobiliari urbà. 
 
El termini d’execució de l’obra és de dotze mesos per a la totalitat de les obres i el seu 
pressupost d’execució és de 2.733.521,84 €, més 574.039,59 € que corresponen al 21% 
d’IVA, amb un total de 3.307.561,43 € IVA inclòs. 
 
Es van presentar dues al·legacions a l’aprovació inicial del Projecte constructiu d’implantació 
de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres”. En 
data 28 de juny de 2021 (amb registre d’entrada: E-08121-2021-032251), es va presentar 
escrit d’al·legacions per part de STR; i, en data 12 de juliol de 2021 (amb registre d’entrada: 
RE-08121-2021-034709) es va presentar escrit d’al·legacions per part de OAC actuant en 
representació de JAdeE-B. 
 
En data 22 de setembre de 2021 el Cap de la Secció d'Infraestructures d'Espais Públics va 
emetre el seu informe proposant l’estimació de l’al·legació presentada per part de STR.  
 
En data 22 de setembre de 2021 el Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai 
Públic va emetre el seu informe proposant la desestimació de l’al·legació presentada per 
JAdeE-B.  
 
Es procedeix a l’anàlisi de les al·legacions presentades en el període d’informació pública: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2485.0
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Al·legacions presentades per STR 
 
Es sol·licita: “fer arribar les canalitzacions de l'aigua potable al camí de Llevant nº11”. 
 
Es proposa estimar: “que s’accepti l’al·legació presentada i s’executi l’escomesa d’aigua 
potable del Camí de Llevant nº 11, segons les condicions indicades per la Companyia 
subministradora del servei d’aigua potable, Aigües de Mataró, i amb càrrec econòmic de qui 
correspongui”. 
 
Al·legacions presentades per part de OAC actuant en representació de JAdeE-B 
 
Es sol·licita: “Que es tingui per acreditada la titularitat d’un pou i camí d´accés al mateix de 
1,30m d´ample al Torrent de les Piques, i que ambdós romanguin sense cap tipus 
d´afectació; i, 2.- Que en fase d´execució de les obres del clavegueram es respecti la 
canalització subterrània d’aigua d’aquest pou, que passa el Carrer de les Piques segons 
s’ha grafiat en color negre al plànol aportat ” 
 
Es proposa desestimar: “tant les finques com el pou i el camí d’accés al mateix que 
s’identifiquen i delimiten a l’escrit d’al·legacions, queden fora de l’àmbit del Projecte 
constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de 
Cirera "Les Sureres”.” 
 
Vist tot quant ha estat expressat, cal concloure que el Projecte ha estat sotmès a la 
tramitació prevista a l’efecte per l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
Fonaments de dret  
 
Article 235.2 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, que preveu que l’aprovació dels projectes 
d’obres s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte, informació pública 
per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i 
al·legacions, i l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Article 22 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril pel qual s’aprova la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local preveu que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan sigui competent per a la seva contractació, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
 
Per tot el que s’ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent ACORD: 
 
PRIMER.- Estimar en els termes recollits a la part expositiva, l’al·legació presentada  al 
Projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa 
Maria de Cirera “Les Sureres”, per part de STR. 
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SEGON.- Desestimar en els termes recollits a la part expositiva, l’al·legació presentada  al 
Projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa 
Maria de Cirera “Les Sureres”, per part de OAC actuant en representació de JAdeE-B. 
 
TERCER.- Aprovar definitivament el Projecte constructiu d’implantació de la xarxa de 
clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres” i el seu estudi de 
seguretat i salut, segons el document aprovat inicialment, amb un pressupost de 
2.733.521,84 €, més 574.039,59 € que corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 
3.307.561,43 € IVA inclòs. 
 
QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
CINQUÈ.-  Publicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte constructiu d’implantació de la 
xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres” al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la 
corporació i al portal web.” 
 
 

 

Intervenció de la regidora Elizabet Ruiz Moreno: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2503.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2750.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2865.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2898.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2959.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2503.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2750.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2865.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2898.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2959.0
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15 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

LA CREACIÓ D’UNA COMERCIALITZADORA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

MUNICIPAL.-  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2970.0 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“El mercat elèctric de l’estat espanyol, es un model fortament centralitzat i en mans d’unes 
poques companyies. La legislació espanyola i europea va afavorir la creació de grans 
empreses i la desaparició d’operadors locals i regionals, que si bé en general eren de 
propietat privada, tenien una relació i lligam amb els territoris important. El resultat ha estat 
un mercat controlat per un oligopoli que tant sols vetlla pel seu benefici empresarial.  
 
Hi ha quatre sectors que formen el mercat elèctric, generació, transport, distribució i 
comercialització. Els sectors del transport i la distribució són d’àmbit forçosament 
supramunicipals, fins i tot superen l’àmbit estatal. No passa així amb la generació i la 
comercialització que poden ser d’àmbits geogràfics mes petits, i fins i tot en el cas de la 
generació, hi pot haver instal·lacions d’ús unifamiliar.  
 
L’Ajuntament de Mataró va ser pioner en la generació i distribució d’energia renovable. L’any 
2001 va impulsar, juntament amb altres administracions, una companyia de generació i 
distribució d’energia renovable a través de MESSA i el Tub Verd, que aprofitava el biogàs de 
l’EDAR i l’energia de la incineradora per transformar-la i distribuir-la a equipaments i edificis 
de la ciutat. Actualment MESSA està integrada a la companyia municipal AMSA i té un pla 
d’expansió fins i tot a fora del municipi.  
 
La creació d’una comercialitzadora d’electricitat pública, permetrà inicialment la compra 
directa d’electricitat per a tots els edificis i equipaments públics, amb el conseqüent 
abaratiment de costos, però d’altra banda podrem conèixer de primera mà dades dels preus 
de mercat i eliminar intermediaris i comissions. Però ha de respondre també a altres motius, 
com són augmentar la participació del sector públic a un sector econòmic fonamental, 
guanyar terreny als oligopolis i promoure un canvi energètic des del municipi, i fer-ho des del 
servei públic, el bé comú i la transició energètica.  
 
Aigües de Mataró, és una empresa de capital 100% municipal. Inicialment la companyia es 
dedicava exclusivament al subministrament d’aigua però la seva activitat va anar 
evolucionant i actualment gestiona també el clavegueram i aigües residuals, participa a les 
empresa SIMMAR i GIACSA, té un laboratori d’anàlisi, col·labora a una càtedra d’energia 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=2970.0
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circular amb el TECNOCAMPUS, disposa de plaques fotovoltaiques i genera i distribueix 
energia tèrmica a través del Tub Verd.  
 
A Mataró tenim l’oportunitat de crear una comercialitzadora d’energia elèctrica a partir de 
fons renovables aprofitant aquesta empresa pública. Hem de recuperar l’esperit innovador 
que es va tenir l’any 2001 i convertir Aigües de Mataró en una empresa de gestió integral del 
medi ambient en l’àmbit de l’aigua i l’energia.  
 
Aquesta comercialitzadora, ha de ser una eina de sensibilització ciutadana, ha d’impulsar les 
energies renovables a la ciutat i un canvi del model energètic. Pot centrar també la seva 
activitat en altres serveis complementaris i impulsar un origen renovable de l’electricitat i una 
cultura de menor consum. Ha de promoure auditories energètiques, gestió de consums i 
representació i facilitador en el mercat de l’autoproducció a ciutadans de Mataró. D’altra 
banda, participar en la formació, sensibilització i promoure canvis legals a l’entorn de 
l’energia, sempre des d’una perspectiva d’innovació, benefici social i bé comú. Tots aquest 
aspectes ja els desenvolupa la companya AMSA al seu àmbit d’actuació i forma part de la 
cultura corporativa.  
 

Actualment som en un moment crític a l’entorn del sector elèctric. Les noves tecnologies, 
l’accés a les dades de producció i consum i nous serveis als clients, permetrien a 
l’Ajuntament de Mataró, situar-se a primera línia i sempre amb la participació de l’usuari i 
d’una empresa de capital totalment públic.  
 
Un servei bàsic com aquest, no ha d’estar en mans d’uns pocs i per sobre de l’interès 
general. Hem de potenciar les eines de les que disposem i tenir un paper actiu en el 
mercat energètic local, ser més verds, més eficients, promoure les energies renovables, 
produir i consumir localment, garantint el dret energètic i fer partícips els ciutadans de 
Mataró.  
 
Per aquests motius el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa al Ple 
Municipal de l’Ajuntament de Mataró el següents acords:  
 
PRIMER. El govern municipal crearà una comercialitzadora d’energia elèctrica dins de 
l’estructura de la companyia municipal Aigües de Mataró.  
 
SEGON. El govern municipal promourà i estimularà la generació d’energia local i 
renovable tant a equipaments municipals com a usuaris finals,  
 
TERCER. El govern municipal donarà a conèixer els beneficis ambientals, socials i 
econòmics de la generació elèctrica a partir de fons renovables i del consum racional de 
l’energia.  
 
QUART. El Govern Municipal s’incorporarà a l’Associació de Municipis per l’Energia 
Pública (AMEP) per contrinuir a impulsar conjuntament la transició cap a un model més 
just.” 
 

 



 39 

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3003.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3333.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3559.0 

 
Intervenció del Sr. Sergi Morales Díaz, regidor del grup municipal d’En Comú Podem Mataró:   
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3965.0 

 
 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4236.0 

 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4548.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4675.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4762.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7),  

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

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

Abstencions: Cap  

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3003.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3333.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3559.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=3965.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4236.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4548.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4675.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4762.0
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16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE 

LA SUBSTITUCIÓ VOLUNTÀRIA DE SANCIONS D’INCIVISME PER 

ACTIVITATS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.-  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4770.0 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cuando hablamos de civismo y convivencia nos referimos al ejercicio de nuestra libertad 
individual en el espacio urbano de manera respetuosa con los derechos del resto de vecinos, 
así como del mobiliario público y los elementos urbanos que son de todos. 
 
El Ayuntamiento de Mataró a través de su ordenanza municipal de Civismo y Convivencia 
trata de preservar el espacio público como un lugar compartido de convivencia, en el que 
debe prevalecer el respeto y la convivencia para que todos los vecinos puedan desarrollar en 
libertad sus actividades de libre circulación, de recreo, de relaciones sociales o de ocio. Y 
constituye una herramienta para hacer frente a comportamientos que alteran la convivencia 
vecinal. 
 
Para mejorar la convivencia y evitar los actos incívicos no es suficiente con imponer la 
autoridad municipal y su capacidad para imponer sanciones. También es imprescindible que 
el Ayuntamiento fomente, con políticas activas, los valores de convivencia y civismo en 
nuestro municipio. En este sentido, es necesario contemplar  acciones preventivas, sobre 
todo, de tipo educativo o asistencial. 
 
Esta evidencia lleva al grupo municipal de Ciutadans a plantear el estudio y puesta en 
marcha de alternativas a la multa como único elemento disuasorio, sobre todo, para aquellos 
vecinos, principalmente jóvenes, que cometen su primera infracción, introduciendo en 
nuestras ordenanzas otro tipo de sanciones alternativas a las recaudatorias que nos lleven al 
plano educativo y que no recaigan exclusivamente sobre el patrimonio del infractor o su 
familia, es decir contemplar la posibilidad de cambiar la multa por actividades de carácter 
educativo, como la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, la asistencia a 
cursos de formación, a charlas o, en su caso, colaborando a la restitución del elemento 
público dañado. En definitiva, valorar el carácter educativo y de asunción de errores que este 
tipo de actividades pueden tener sobre los infractores y el efecto ejemplarizante sobre el 
resto de vecinos de Mataró. Además, este tipo de sanciones alternativas pueden ser 
convenientes para aquellas personas que no tienen capacidad adquisitiva para el pago de 
las multas y que desean ponerse al día en cuanto al pago de sus sanciones. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4770.0
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Somos muy conscientes de las dificultades jurídicas de su aplicación, ante una legislación 
estatal y autonómica que deja pocas opciones para toda aquella sanción que no sea 
instrumentada mediante una multa pecuniaria, pero existen modelos que garantizan la 
seguridad jurídica, basados en la sustitución totalmente voluntaria de la multa, y que están 
funcionando con éxito, dos ejemplos son las ciudades de Hospitalet y Zaragoza. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciutadans, presenta como propuesta para 
debate, y en su caso aprobación por este pleno, el instar al Ayuntamiento de Mataró a la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
1. A desarrollar de forma efectiva el sistema alternativo a determinadas sanciones 
económicas por actos incívicos, mediante su substitución por actividades cívicas recogida en 
el artículo 29 del capítulo IV de la ordenanza municipal de Civismo. Se tendrán en cuenta, 
entre otros, los siguientes elementos: 

  
a. Garantizar su seguridad jurídica. 
b. Siempre será una opción voluntaria previa solicitud del infractor y con pleno 

conocimiento de las características de la actividad que sustituirá a la sanción. 
c. Respetará el desempeño de la actividad laboral o educativa del infractor, incluida la 

búsqueda de empleo. 
d. Será una alternativa destinada a vecinos menores de 22 años que cometan su 

primera infracción. Los menores de edad deberán ser autorizados por sus padres o 
tutores legales. 

e. En el caso de reincidentes será necesario para su aceptación un informe de Servicios 
Sociales 

f. Las actividades, en el caso de actos incívicos sobre el mobiliario público y siempre 
que sea posible, estarán relacionadas con la recuperación del bien lesionado y en 
colaboración con la brigada municipal. 

g. Otras actividades pueden consistir en asistir a charlas y cursos relacionados con la 
convivencia o en actuaciones sociales comunitarias. 

h. Se establecerá una correlación entre las horas de estas actividades y los importes 
sustituidos. 

i. La sustitución de la multa estará condicionada a la realización efectiva de la actividad 
asignada. 

j. Las actividades no serán en ningún caso remuneradas. 
 
2. El Ayuntamiento de Mataró suscribirá una póliza de seguros, para cubrir los posibles 
riesgos del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la Comunidad. 
 
3. El Ayuntamiento de Mataró establecerá una vía de información y gestión de esta 
alternativa a través de la web municipal. 
 
4. El ayuntamiento de Mataró dará difusión de las alternativas a través de los medios de 
comunicación y redes sociales municipales.” 
 

 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4791.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=4791.0
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5094.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5248.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5381.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5494.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5619.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5750.0 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Ciutadans (2).    

Vots en contra: 14,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) 

i corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Abstencions: 7, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES.  

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

17  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA CELEBRACIÓ 

DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE NÉSTOR LUJÁN 

FERNÁNDEZ.- 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5094.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5248.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5381.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5494.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5619.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5750.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5782.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“El próximo 1 de marzo de 2022 se conmemora el nacimiento del mataronense Néstor Luján 
y Fernández. Por lo que este grupo municipal pregunta: 
 
- ¿Tiene este gobierno la intención de celebrar tal efeméride?  
- Si es así ¿qué actos ha programado?”  
 

 

 

Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5797.0 

 
Intervenció de la Sra. María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 
Desenvolupament: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5832.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5878.0 

 
 
 

 

 

18 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ PER A LA MILLORA DEL TANCAMENT PRESSUPOSTARI I 

EL CONTROL DE L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES D’OBRES I 

SERVEIS MUNICIPALS.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5978.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5782.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5797.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5832.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5878.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5978.0


 44 

 

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

següent. 

 

“La contractació pública té un paper clau, ja que es configura com un dels instruments basats 
en el mercat interior que han de ser utilitzats per aconseguir un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador, garantint a el mateix temps un ús amb major racionalitat econòmica 
dels fons públics.  
 
Junts per Mataró, aplicant la màxima que el “diner públic” no existeix que són els diners 
provinents dels mataronins i mataronines presentem el següent prec. Demanem al Govern 
municipal procedir a l’estudi de la modificació de l’aplicació del límit màxim del 20%  permés 
per la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic  per increment de la modificació dels 
contractes d’obres i serveis. Creiem que la modificació d’aquest tant per cent és una mesura 
d’estalvi i millora de l’eficiència en la gestió dels recursos municipals del nostre Ajuntament. 
 
La Llei de contractes vigent defineix en el seus articles que van del 203 fins el 207 quan es 
pot modificar un contracte durant la seva vigència: 
 
a) Quan així s'hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes i 
condicions establerts en l'article 204. Especifica que la clàusula de modificació serà 
formulada de forma clara, precisa i inequívoca.  
 
b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui prevista en 
el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions que 
estableix l'article 205. En definitiva, que es limiti a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
En resum, quan l’increment pressupostari d’una obra o servei sigui superior a aquest límit del 
20 % caldrà la redacció d’un projecte complementari, en definitiva un nou projecte. Els 
contractes de sector públic només podran modificar-se quan s'hagi previst així en els plecs o 
en l'anunci de licitació, i sempre dins de el límit de l'20% de el preu inicial del contracte, en 
còmput acumulatiu. I, per descomptat, que no alteri les condicions essencials de la licitació i 
l'adjudicació. 
 
Junts per Mataró, creu que l’existència d'errors o omissions en el projecte no pot emparar 
l'aprovació d'un modificat, i això amb independència de les responsabilitats que, si s'escau 
puguin derivar-se, així com de si s'ha redactat pel propi poder adjudicador o si s'ha obtingut a 
través d'un contracte de serveis (que haurà estat objecte de la corresponent recepció - en el 
cas de les AA.PP - o comprovació -en la resta dels casos ).  
 
Junts per Mataró, demana la millora en el control i execució de les obres que es porten a 
terme des de l’Ajuntament. La missió és augmentar el control a peu d’obra, si s’escau ens 
caldrà revisar la dotació de personal i mitjans per la realització d’aquestes tasques. 
 
Un primer anàlisi econòmic de diferents tancaments pressupostaris d’obres, tenint en compte 
l’accés a aquesta documentació com a grup municipal a l’oposició, conclou que les 
modificacions estan en una mitjana del 17/18% del pressupost aprovat. Aquest és el motiu 
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del nostre prec, la reducció i/o limitació d’aquest 20 % a un 5 o 10% pot produir un estalvi 
econòmic i de retruc la millora en el control i execució de les obres gestionades per 
l’Ajuntament. 
 
Junts per Mataró agrairia saber quin és l’import econòmic derivat l’increment del pressupost 
de licitació de les obres i serveis municipals dels passats dos últims anys. A la vegada, iniciar 
l’estudi per incorporar aquesta reducció a la gestió econòmica municipal.” 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5995.0 

 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6174.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6246.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ ARRAN DE L’HABILITACIÓ DE CARRILS BICICLETA 

DE L’ANELLA CICLISTA.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6327.0 

 

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

la pregunta següent: 

 

“A principis d’aquest estiu es van iniciar els treballs del projecte de  l'Anella Ciclista a Mataró. 
 
Per fer realitat aquesta iniciativa, que ha de facilitar i motivar la mobilitat amb aquest vehicle 
de manera quotidiana a la ciutat, incentivant un transvasament de desplaçaments que 
actualment es realitzen en vehicle privat, s’han d’executar treballs de pavimentació, 
modificació de semàfors, senyalització horitzontal, vertical i elements d’abalisament i 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=5995.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6174.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6246.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6327.0
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protecció, instal·lació de plataformes d’accés a autobusos i aparcaments per a bicicletes. La 
creació dels carrils bici suposa una reordenació de la mobilitat d’aquests vials i, per tant, 
canvis en la distribució d’usos de la calçada i, en alguns casos, també de l’espai destinat a 
estacionament.  
 
Construir una ciutat habilitada per a tota mena de mitjans de transport requereix d'un treball 
continu i una aposta clara i decidida. Per això, i encara que els carrils bici de la capital hagin 
millorat significativament durant aquests últims anys, cal preguntar-se si Mataró està 
preparada perquè els ciutadans puguin deixar el cotxe enrere completament i moure's amb 
seguretat per tota la ciutat.  
 
Una ciutat sostenible ha de tenir naturalesa i camins adaptats per a vehicles alternatius als 
de motor. El problema és que no hi ha espai per a tantes coses i, a vegades,  es trepitgen els 
uns als altres. Tot plegat suposa un trasbals en el dia a dia de molts ciutadans que pateixen 
les afectacions en el trànsit en la quotidianitat dels seus desplaçaments i,per tant, es 
requereix planificació i comunicació, que és el que queda clar que aquest govern no ha sabut 
fer.  
 
Les afectacions de trànsit a la plaça Espanya són el paradigma d’aquesta falta de previsió. 
Resulta que s’hi han habilitat carrils bicicleta tant a la banda mar com muntanya, de manera 
que el trànsit de vehicles queda limitat a un carri a muntanya i dos a mar. Tenint en compte 
que és un nus viari important a la ciutat, amb moltes escoles al seu voltant, com els Maristes 
Valldemia, i un gran nombre d’equipaments esportius com el Josep Mora o la Piscina 
Municipal, ens trobem amb que el trànsit que baixa del passeig Carles Padrós ha de confluir 
amb el que ve de la Ronda d'Alfons X el Savi i amb el que fa el gir des de la part de mar de 
la plaça en un sol carril.  
 
Això està creant uns embussos monumentals, sobretot a primera hora del matí i a mitja 
tarda, que fan inviable la circulació en aquesta important part de la ciutat. 
 
 
Les preguntes que cal fer-nos respecte a aquesta actuació per part de l’Ajuntament  són: 
 
- S’ha fet una simulació de fluxos de trànsit. Tenim aforaments sobre el nombre vehicles 

que passen per plaça Espanya i com es veurà afectat? 
 

- És evident que la modificació de carrers, reduint carrils, afecta la xarxa de Bus Mataró. 
En el cas de la Plaça Espanya, el bus costat muntanya quan surt de la parada creua 
l’únic carril sentit plaça  Granollers ocupant aquest carril fins que el seu semàfor li dona 
pas. Hi ha prevista si és que és possible- alguna actuació al respecte?  

 
- S’ha treballat en fer una planificació, per haver-hi trànsit en marxa, senyalitzant 

preventivament aquesta situació i marcant rutes alternatives per evitar aquests 
embussos? Hi ha prevista senyalització al respecte? 

 
- S’ha treballat en fer una comunicació de totes aquestes afectacions, d’una manera 

exhaustiva cap a la ciutadà?” 
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6355.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6555.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6759.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6896.0 

 

 

 

 

 

20 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT DE 

LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6910.0 

 

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

el prec següent: 

 

“Desde este grupo Municipal, ya hemos expresado nuestra disconformidad con el 
funcionamiento de la Comisión que pone el nombre a nuestras calles. Estamos en contra 
porque: 
 

- 1. La norma sea que ÚNICAMENTE puedan ser nombres de calles en catalán. No 
entendemos la discriminación del castellano cuando es lengua oficial también en toda 
Cataluña, junto al catalán. De hecho, en los criterios generales del nomenclátor se 
establece que la rotulación será en catalán, “lengua propia” del nomenclátor de 
Mataró. 

- No hay representantes de todos los barrios para que los vecinos puedan elegir el 
nombre de sus barrios. Así, surge el problema que ha surgido en el barrio de 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6355.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6555.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6759.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6896.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6910.0
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Peramás, donde los vecinos proponían un nombre de una persona del barrio y la 
comisión eligió otro nombre. 

 
Por lo que este Grupo Municipal RUEGA se cambien los criterios generales de esta comisión 
y: 
 

- Se pueda rotular con total NORMALIDAD nombres en catalán o castellano. Con la 
misma normalidad que hablamos los vecinos de Mataró castellano o catalán en 
función lo que nos apetezca hablar. De hecho, se debería realizar una consulta 
jurídica en cuanto a que un órgano de participación público tipifique como “lengua 
propia” únicamente al catalán, cuando las últimas sentencias defienden la no 
discriminación del castellano en las instituciones públicas instaladas en Cataluña. 

- En el momento de elegir un nombre para una calle de un barrio, deben participar 
vecinos de ese barrio en la selección del nombre.” 

 
 
 

    
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6922.0 

 
Intervenció de la Sra. María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 
Desenvolupament: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7039.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7180.0 

 

 

 

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES  PER TAL DE SENYALITZAR I 

AUGMENTAR EL NOMBRE DE LAVABOS PÚBLICS DE LA CIUTAT.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7303.0 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

presenta el prec següent: 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=6922.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7039.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7180.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7303.0
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“El darrer informe de l’Estudi de Població de Mataró, realitzat l’any 2020, ens informa que la 
ciutat compta amb 129.680 persones empadronades. La població es distribueix en una 
extensió de 22,5 km², equivalent a uns 5700 habitants per km².  
 
Malgrat aquestes dades demogràfiques la nostra ciutat compta en aquest moment amb deu 
lavabos públics: quatre al passeig marítim, un al pàrquing de la Rambla, a Can Cruzate, un 
al parc de Cerdanyola i dos al Parc Central.  
 
La manca de lavabos públics és un problema a moltes ciutats. I Mataró no n’és pas una 
excepció.  
 
Els dos pressupostos participatius portats a terme fins ara a Mataró han assenyalat sempre 
aquesta necessitat no resolta a la nostra ciutat. De fet, el novembre de 2018 va resultar 
elegida aquesta proposta, per instal·lar lavabos públics a diferents indrets de la ciutat i tot 
just el setembre de 2019 es va instal·lar el nou lavabo públic de Can Cruzate.  
 
Amb data d’octubre del 2020 es proposa la compra i instal·lació de 4 mòduls de lavabos 
prefabricats los amb la següent distribució: un a la Plaça Granollers, un a la Ronda 
Cervantes cantonada amb el carrer Francisco Herrera Herrera i dos al Parc del Mar.  
 
Si s’acaben instal·lant aquests 4 mòduls la ciutat comptarà amb un total de 14 lavabos 
públics. Hi seguirà havent encara moltes zones de Mataró sense cap lavabo públic. 
 
Als ciutadans de Mataró, en cas de necessitat, ens cal anar a un bar i esperar que els 
propietaris ens permetin utilitzar el lavabo. Malgrat això, a molts establiments per poder 
accedir als serveis s’ha de consumir, cosa que queda palesa mitjançant rètols informatius 
col·locats pel propi establiment.  
 
Els ciutadans de Mataró, doncs, depenem del favor i la sort si tenim la necessitat d’utilitzar 
un lavabo quan som fora de casa.  
 
Al ple de març del 2017 es va aprovar que Mataró s’adherís al programa “No puc esperar!” 
per tal que persones amb malalties inflamatòries o d’altres que provoquen incontinència o 
necessitat d’orinar sovint puguin utilitzar lavabos de centres col·laboradors. Creiem que 
aquesta és una bona iniciativa però alhora mostrem la nostra preocupació per altres 
col·lectius que passen llargues estones al carrer i poden necessitar anar al lavabo: infants, 
dones embarassades, gent gran, persones que prenen diürètics o qualsevol de nosaltres en 
un moment puntual.  
 
Actualment orinar al carrer està prohibit per l’ordenança de civisme i es pot arribar a multar 
amb fins a 600€. Creiem que no acaba de ser just multar a una persona per fer les seves 
necessitats a l’espai públic si no els estem oferint una alternativa .  
 
En resum, és una evidència la necessitat de comptar amb una xarxa àmplia de lavabos nets i 
adaptats que puguin usar la ciutadania. Aquesta xarxa de lavabos ha d’estar repartida pels 
diversos barris, apropant-los a places i parcs o, també, prop de les estacions de busos i 
zones d’alta afluència de gent.  
 
Finalment, un cop Mataró disposi d’una xarxa de lavabos públics, caldrà fer-la conèixer per 
tal que el conjunt de la ciutadania en pugui fer ús. 
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Així doncs, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES proposem l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER. Estudiar quina és la cobertura actual de lavabos d’us públic a tots els barris de la 
ciutat.  
 
SEGON. En els barris en què no estiguin cobertes zones de parcs, parades de bus i zones 
comercials, trobar la manera de poder donar cobertura a aquesta necessitat:  
 
TERCER. Arribar a acords amb bars, restaurants i diferents establiments perquè puguin 
oferir els seus lavabos de manera pública.  
 
QUART. Senyalitzar degudament els diversos lavabos públics per tal que la ciutadania pugui 
utilitzar-los  
 
CINQUÈ. Posar als diversos mapes de la ciutat les ubicacions dels lavabos públics i fer-ne 
difusió a partir dels diversos mitjans dels que disposa l’Ajuntament de Mataró  
Només donant un servei per cobrir les necessitats de les persones podrem exigir que es 
compleixin les normatives municipals.” 

 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7331.0 

 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7482.0 

 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7610.0 

 

 

 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7331.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7482.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7610.0


 51 

22 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

REFUGIS CLIMÀTICS.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7694.0 

 

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

següent: 

 

“Segons dades de l’Ajuntament de Mataró, des de l’any 1973 la temperatura mitjana a la 
ciutat ha augmentat 1,5 graus fins l’actualitat. El canvi climàtic és una realitat evident, i una 
de les conseqüències directes que més notem són més onades de calor. Afegint que els 
estudis preveuen que aquests fenòmens siguin més usuals i més intensos.  

Per posar-nos en context, l’any 2020 es va activar el protocol d’onada de calor dues 
vegades, xifra igualada aquest 2021. I cada vegada són més freqüents les nits tropicals, les 
quals la temperatura no baixa dels 20 graus.   

Aquesta calor sostinguda té una relació directa amb la mortalitat en els grups més 
vulnerables. Per tant, afecta amb més força a persones amb problemes de salut, nadons, 
gent gran o persones socioeconòmicament vulnerables. 

Una de les accions que s’estan portant a terme per part de municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona és la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics, on s’agrupen equipaments i 
espais públics que ofereixen condicions de confort tèrmic, també en casos tèrmics extrems. 

Aquests espais poden ser interiors, com Biblioteques, centres cívics, museus…, o exteriors, 
com parcs i jardins que disposin d’una presència elevada de verd urbà i fonts d’aigua. A més, 
han d’oferir una bona accessibilitat i àrees de descans pels visitants.  

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem el següent 
prec:  

1. L’Ajuntament de Mataró instal·larà una xarxa de refugis climàtics a la ciutat.” 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7706.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7815.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7694.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7706.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7815.0
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Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7903.0 

 
 
 
 
 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

OBRES DE L’ANELLA CICLISTA.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7948.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“El Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres estem totalment alineats amb el Pacte per 
la Mobilitat i amb el Decàleg pactat per tot els Grups Municipals l’any 2016. 

Durant tot el mandat passat, el nostre Grup va treballar colze a colze amb la resta de grups 
municipals i amb l’empresa consultora que va coordinar la feina, assegurant que les 
propostes finals del Pla de Mobilitat fossin un projecte de tots. 

El seu desplegament és un repte d’una enorme envergadura, que té com a objectiu final 
canviar d’una forma molt significativa la mobilitat a Mataró.   

I justament per la importància del projecte, és imprescindible planificar correctament la seva 
execució,  preservar i incrementar el consens existent entre els Grups Municipals i explicar i 
difondre de manera incansable  el projecte i les seves motivacions entre la ciutadania.  

Res de tot això ha passat. En la nostra opinió, l’execució de les obres de l'anella ciclista ha 
manifestat algunes deficiències remarcables, al menys, en dos aspectes molt importants. 

D’entrada, un canvi de model tan important com el que es va consensuar requereix una gran 
tasca didàctica de difusió i sobretot  d’explicació. No només als partits signants, sinó amb la 
ciutadania. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7903.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7948.0
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I més encara (i aquest seria el segon), quan entre els acords i els dibuixos i configuració 
assolits entre tots i plasmats en el PMUS i el que finalment s’ha executat, hi ha enormes 
diferències que en alguns casos tenen poc a veure amb el plantejament del Pla. Seria el cas, 
per exemple, de la Plaça d’Espanya, un dels punts definits al Pla com a una de les 
interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit, que s’assembla molt poc al dibuix 
que apareix al Pla. 

Per tot això, des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem les següents 
preguntes:  

1. Per què? Per quina raó el Govern Municipal ha decidit iniciar aquesta transformació 
d'aquesta manera? 

2. Quins altres canvis s’han efectuat sobre el disseny inicial del Pla que afecten 
interseccions d’alta intensitat o conflictivitat de trànsit o que impliquin canvis o algun 
replantejament de la xarxa bàsica de vehicles?” 

 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7963.0 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8145.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8273.0 

 

 

 

 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

MESURES PER DOTAR DE MÉS HABITATGE A MATARÓ.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8372.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=7963.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8145.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8273.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8372.0
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El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Mataró pateix una crisi habitacional molt dura. Evidència d’això són les escasses 
possibilitats d’aconseguir habitatges a preus assequibles, discriminacions a l’hora d’accedir a 
l’habitatge i el dèficit històric d’habitatges públics.  

En els casos més extrems, l’emergència habitacional es materialitza en les ocupacions i el 
sensellarisme. Els desallotjaments de naus industrials ocupades aquests darrers dies han 
incrementat la percepció d’aquest problema.  

Aquest mateix consistori va votar unànimament una Proposta de Resolució, presentada pel 
grup de Junts per Mataró al Ple Ordinari de març, per tal d’ampliar els usos de plantes baixes 
a determinats indrets de la ciutat. 

L’encàrrec concret era analitzar de forma conjunta entre els serveis d’urbanisme, promoció 
econòmica i habitatge, la possibilitat d’habilitar com habitatges aquestes plantes baixes en 
desús. Amb les condicions que hauran de ser de fora dels eixos principals de serveis i 
comerços, i vetllar per la qualitat de l’habitatge resultant. 

Per altra banda, una de les propostes més importants d’aquest mandat per tal de generar 
habitatge assequible i estable és el Projecte Lloguem! / Yes We Rent!, la qual està finançada 
per fons europeus. A la pàgina web de l’esmentat projecte no apareixen notícies noves des 
del 12 d’abril.  

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem al govern 
municipal les següents preguntes:  

1. S’ha realitzat l’anàlisi conjunt entre urbanisme, promoció econòmica i habitatge per 
ampliar els usos de les plantes baixes? Quan està prevista la seva aplicació? 
 

2. Quants contractes de lloguer del programa Lloguem! Yes We Rent! s’han realitzat 
amb arrendataris? Quants habitatges estan en procés per estar-ho?” 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8388.0 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8502.0 

 
Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8685.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8388.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8502.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8685.0
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25  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER TAL QUE L’AJUNTAMENT 

FACILITI A LA CIUTADANIA LES NORMATIVES D’ÚS I SANCIONS 

DELS PATINETS ELÈCTRICS I ALTRES VEHICLES DE MOBILITAT 

PERSONAL.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8782.0 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

 

“Els patinets i ginys elèctrics són cada cop més habituals, però la normativa que regula el 
seu ús a l’espai públic és sovint desconeguda per la ciutadania en general i, especialment, 
pels usuaris d’aquests vehicles.  
 
Trobar patinets elèctrics per tot arreu i en qualsevol direcció, amb velocitat perillosa, és una 
constant pels carrers de la ciutat.  
 
Les notícies d’accidents amb ferits greus i fins i tot defuncions són per desgràcia cada dia 
més habituals.  
 
A la nostra ciutat hi ha una normativa que regula l’ús d’aquests vehicles però cal assegurar-
nos que tothom que en sigui usuari la conegui.  
 
Conèixer per on està permès circular amb els patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat 
personal, quines són les condicions de seguretat establertes i també quin és el règim 
sancionador en el cas d’infraccions permetrà millorar la seguretat de tots  
 
Per aconseguir-ho, caldria una potentíssima tasca de difusió, que el Govern Municipal no 
està portant a terme.  
 
A diferència d’altres ajuntaments, el de Mataró no ha editat ni tampoc ha fet difusió de cap 
mena de pamflet ni document didàctic explicatiu sobre aquesta qüestió.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8782.0
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Tampoc ens consta que s’hagi fet cap acció sobre els canals de venda, en especial els punts 
de venda físics a la nostra ciutat, per tal de col·laborar en la difusió de la normativa i 
distribució del material explicatiu.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES formulem el següent prec: 
 
 
PRIMER.- El Govern Municipal confeccionarà, tal com han fet altres ajuntaments i la pròpia 
DGT, un fulletó o pamflet explicatiu de la normativa i del quadre de sancions.  
 
SEGON.-  El Govern Municipal procedirà a editar i difondre el material didàctic explicatiu de 
la manera més adient per cadascun dels canals de distribució.  
 
TERCER.- El Govern Municipal treballarà conjuntament els establiments físics de venda de 
VMP a la nostra ciutat, per tal que tinguin exposades a la vista dels clients les normes i 
limitacions del seu ús a Mataró, i difonguin el material informatiu editat per l’Ajuntament. “ 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Teresa Navarro Andreu, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8807.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8956.0 

 
Intervenció de la Sra. Teresa Navarro Andreu, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9095.0 

 

 

 

 

 

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE MATARÓBUS.- 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9177.0 

 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8807.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=8956.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9095.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9177.0
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 
 
“Hem pogut constatar que a determinades hores, algunes línies de Mataró Bus com per 
exemple a Cerdanyola, però també a d’altres punts de la ciutat, no poden atendre tota la 
demanda i deixen usuaris a les parades.  

Sabem també que l’empresa MataróBus no acaba de recuperar els nivells de passatgers 
previs a la pandèmia.  

Respecte a aquesta qüestió, des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formulem 
el següent prec:  

1. El Govern Municipal redefinirà les freqüències de pas en hores punta a les parades 
on hi ha una major demanda, per tal de solucionar aquesta qüestió.” 

 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9197.0 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9277.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9354.0 

 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9419.0 

 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:25 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  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9197.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9277.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9354.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847c072cab017c5bc890160106?startAt=9419.0

