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ACTA NÚM. 03/2021 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE GENER DE 2021.  

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

 

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

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el dia vint-i-vuit de gener de dos mil vint-i-u, 

essent les 18:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID 

BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 28 de gener 
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 extraordinària que tindrà 
lloc el proper dijous 28 de gener de 2021, a les 18:00 hores, la qual tindrà lloc de 
forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de 
protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, 
de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de 
l’etapa de represa al territori de Catalunya. 
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin 
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques 
que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del 
règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests 
podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui 
vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa 
vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori 
espanyol i quedi acreditada la seva identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i 
les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 
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 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  
DICTAMENS 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

Servei de Gestió Econòmica 
 
1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2021. 
 
 

Direcció de Recursos Humans 

 
2 Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021 

 
3 Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021 

 
4 Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 

Audiovisual per a l’any 2021. 
 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, saluda tots els regidors i regidores i també, molt 

especialment, els veïns i veïnes de la ciutat que aquesta tarda han decidit seguir el debat de 

la proposta de pressupost municipal per a l’any 2021. 

També aprofito l’avinentesa per enviar una forta abraçada a totes les persones que hagin 

perdut algun familiar a causa de la covid, a totes les que estiguin en confinament i a totes les 

que tinguin algú proper malalt. 

Avui aprovem el pressupost i, per tant, els recordo el procediment que seguirà la sessió:  

Són 10 minuts d’exposició per a cadascun dels grups i, després, dos minuts més de 

tancament a càrrec del Sr. Jerez, que n’és el ponent.  

 

 

A continuació el Sr. Alcalde obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del 

dia.  
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DICTAMENS 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica  

 

1 - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2021. 

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

Mobilitat, comença la seva intervenció explicant que el pressupost 2021 que avui es presenta 

per a la seva aprovació inicial està marcat per les necessitats derivades de la lluita contra la 

pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials. A més, el pressupost manté el 

desplegament de les prioritats marcades en el Pla de Mandat. 

Sota aquestes premisses s’ha confeccionat un pressupost que ha tingut en compte les 

característiques del marc pressupostari per enguany, que són: 

1. Necessitat de major despesa derivada de la lluita contra la pandèmia. 

2. Dèficits en les previsions d’ingressos en diferents tributs municipals. 

3. Increment del fons per a la Taula de Reconstrucció social i econòmica. 

4. Increment del fons per a ajuts tributaris. 

5. Millores dels contractes de serveis actuals per garantir el manteniment de la cartera de 

serveis de qualitat (contractes de neteja i recollida de residus, semàfors i senyalització, 

atenció domiciliària...). 

6. Necessitats importants d’increment de la despesa en el manteniment de la via pública, 

en despesa social, en seguretat, entre d’altres. 

7. Increment de la despesa de personal pels augments salarials segons estableixen els 

Pressupostos Generals de l’Estat. 

Per fer front a la pandèmia i treballar en la reconstrucció social i econòmica de Mataró, el 

pressupost es dota d’1,5 M€ per a la Taula de Reconstrucció, que s’afegeixen als 1,7 M€ que 

es traspassaran a 2021 dels romanents d’inversió del 2020 de la Taula. Es dotarà de 

500.000 € el fons per a subvencions de l’IBI i la brossa domiciliària als col·lectius més 

vulnerables amb rendes baixes (jubilats, pensionistes, aturats, treballadors en ERTO, etc.), 

doblant la quantitat actual. I s’incrementa el fons de contingència. 
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Així mateix, aquest pressupost preveu l’aplicació de descomptes del 50% en la taxa 

ocupació per terrasses, ja aprovat a les ordenances fiscals, i s’aplicaran bonificacions de la 

brossa domiciliària dels establiments amb afectacions de la seva activitat, la taxa d’ocupació 

de mercats no sedentaris i les concessions, abans d’emetre els rebuts corresponents al final 

de l’any. 

En conjunt, el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 ascendeix a 152,47 M€, amb un 

augment del 3,25% respecte a l’any anterior (+4,8 M€). Un pressupost de despesa corrent i 

càrrega financera de 132,8 M€ i un pressupost d’inversió de 19,4 M€, dels quals 13 M€ seran 

per a crèdit.  

Hem tingut una necessitat de major despesa que s’ha compensat amb els majors ingressos 

provinents de l’augment de tipus contemplats en les ordenances per a l’exercici 2021 i de les 

millors previsions en les aportacions que provenen de l’Estat (PIE) i la Generalitat (escoles 

bressol i alguna subvenció). 

La previsió de la ràtio d’endeutament actual del grup que consolida per al seu càlcul passarà 

de l’actual 66,24% al 55,99% previst per al 31 de desembre de 2023. És a dir, continuem 

baixant el deute. 

Pel que fa a la plantilla i relació de llocs de treball, és la pactada amb la representació 

sindical. Implica alguns canvis en la línia de la professionalització i adequació de 

l’organització. La plantilla i relació de llocs de Mataró Audiovisual és l’aprovada al darrer 

consell d’administració de l’EPEL i no reflecteix més canvis que l’adequació dels imports 

salarials derivats de l’increment dels Pressupostos Generals de l’Estat i del conveni 2019-

2021. 

Per destinació, la major despesa de l’Ajuntament és l’ensenyament, amb un  lleuger 

increment, però destaquen l’augment de les partides destinades a medi ambient, jardins i 

sanejament; recollida, tractament de brossa i neteja viària; seguretat i protecció civil; 

protecció i promoció social, i salubritat pública, que s’incrementa notablement. El deute, per 

tant, deixa de ser una de les destinacions de despesa importants. 

És el pressupost que necessita la ciutat de Mataró per sortir de la crisi socioeconòmica el 

més aviat possible, sense deixar ningú enrere, amb millores permanents en la prestació dels 

serveis públics, i des de la premissa de l’eficiència i la sostenibilitat de les finances 

municipals. 

Quan el mes passat vaig presentar la proposta d’ordenances fiscals, vaig dir que la seva 

aprovació implicava un exercici de responsabilitat del Govern municipal i un exercici de 

solidaritat fiscal que es demanava al conjunt de la ciutadania. Doncs bé, aquests 
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pressupostos demostren la voluntat de l’Ajuntament de respondre a l’esforç demanat i 

d’enfrontar els reptes col·lectius que tenim per davant. 

Hem fet i s’han fet diferents titulars darrerament relatius a aquests pressupostos: “El major 

pressupost de la història de l’Ajuntament de Mataró”, “Els pressupostos més socials”, “Uns 

pressupostos per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró”, etc. Tots són certs, però 

jo voldria destacar que són tot això, i a més, són uns pressupostos que preparen Mataró per 

a la sortida de la crisi de forma decidida, amb més cohesió social i territorial, millors serveis i 

amb importants projectes de transformació en marxa que ens han d’ajudar a millorar la 

qualitat de vida futura dels nostres conciutadans. 

Gràcies. 

 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
 
Relació de fets 
 
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats 
locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el 
Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els 
estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre 
de l’entitat local. 
 
En data 17 de desembre de 2020, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret 
número 8498/2020 del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
l’avantprojecte del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2021. 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.-   Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2021 integrat per: 
 

1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2021, amb el següent desglossament per capítols: 
 

Despeses   

Capítol I Despeses de personal 59.245.249,80 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 45.910.487,56 
Capítol III Despeses financeres 1.689.639,34 
Capítol IV Transferències corrents 12.379.382,14 
Capítol V Fons de contingència i altres 2.266.643,41 
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imprevistos 
Capítol VI Inversions reals 18.960.814,74 
Capítol VII Transferències de capital 458.218,27 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 11.337.964,62 
 Total despeses 152.467.425,18 
   

Ingressos   

Capítol I Impostos directes 56.193.887,37 
Capítol II Impostos indirectes 5.863.223,33 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.894.761,77 
Capítol IV Transferències corrents 47.215.891,26 
Capítol V Ingressos patrimonials 2.161.603,14 
Capítol VII Transferències de capital 4.419.033,01 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 13.500.000,00 
 Total ingressos 152.467.425,18 
   

 
 

1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 12.703.111,00   Ingressos: 13.652.486,00   
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 20.347.843,00   Ingressos: 21.563.092,00   
 
 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 
 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 1.244.558,77   Ingressos: 1.244.558,77   
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
      Despeses: 3.711.328,00          Ingressos:    3.803.446,00   

 
 

 
Segon.-  Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de 
quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
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Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat definitivament a la Generalitat de Catalunya i 
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, saluda 

totes les persones que estan seguint el debat en streaming. 

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, anunciamos al Gobierno que no vamos a apoyar 

sus presupuestos. Las razones son las siguientes: 

En primer lugar, es un presupuesto que para nuestro grupo municipal llega tarde en Mataró. 

Como el año pasado, nos presentamos a finales de enero intentando aprobar inicialmente 

los presupuestos. Vamos a estar prácticamente tres meses con unos presupuestos del 

ejercicio 2020 que no estaban adaptados a la situación de pandemia actual. Mientras que 

otras ciudades, con una estructura mucho mayor que la de Mataró, tienen sus presupuestos 

aprobados. Es el caso de Madrid, que aprobaron presupuestos el 23 de diciembre; de 

Barcelona, que aprobó presupuestos también el 23 de diciembre; de Terrassa, que llevó la 

aprobación inicial de presupuestos, junto con las ordenanzas, el 22 de diciembre; de 

Sabadell, el 24 de noviembre;  de Hospitalet, el 23 de diciembre... Desde nuestro entender, 

estos presupuestos llegan tarde para poder afrontar la situación de pandemia actual.  

En segundo lugar, estos presupuestos están basados en una subida de impuestos (IBI, 

recogida de basura), como ya pasó el año anterior, y por mucho que ustedes pretendan 

desligar las ordenanzas fiscales de los presupuestos, nuestra obligación es recordar que la 

única manera que ha tenido este Gobierno para cuadrar este presupuesto ha sido, de nuevo, 

con una gran subida de impuestos a la población de Mataró.  

Y en tercer lugar, para nosotros este es un presupuesto continuista, sin ambición, basado en 

el pasado y que no tiene en cuenta los grandes retos a los que se enfrenta Mataró y que 

durante todo este año de pandemia nos han llevado donde estamos. 

Estamos inmersos en una grave crisis sanitaria, económica y social, y su Gobierno nos 

presenta unos presupuestos reaccionarios y anclados en el pasado. 
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Este no es el modelo de Ciudadanos. Nosotros apostamos por un enfoque más progresista 

que lleve a Mataró hacia el futuro y no nos deje anclados en el clientelismo y en la “política 

de amiguetes”, que ha sido la tradicional durante todos estos años. 

Desde Ciudadanos pensamos en una ciudad dinámica y activa, tanto para las empresas 

como para los ciudadanos. También pensamos que la integración entre barrios y el 

desarrollo de los mismos debería ser la prioridad de este Gobierno. Hasta el momento, este 

Gobierno ha presentado proyectos de inversión para el centro de la ciudad (Plan de Impulso 

del Centro, asociaciones del centro…), sin prestar ninguna atención a planes de integración 

y desarrollo del resto de barrios. 

Desde nuestro partido pensamos que, dada la situación actual, deberían replantearse las 

inversiones y dar prioridad a invertir en aquellos barrios que más afectados se han visto por 

la grave crisis que estamos viviendo. 

Por todo ello, nuestro voto va a ser contrario a estos presupuestos y pretende ser una 

enmienda a la totalidad de los mismos. No obstante, por nuestra parte seguiremos con la 

mano tendida para trabajar conjuntamente por el bienestar de todos los ciudadanos de 

Mataró.  

Gracias.   

  

 

 

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

la seva intervenció recordant que avui el Govern municipal porta a aprovació inicial el 

pressupost per a l’any 2021. 

El pressupost ens mostra les polítiques que realitzarà el nostre Ajuntament durant aquest 

exercici i és un reflex de les decisions que han pres els responsables polítics i que s’han de 

dur a terme. Però més enllà del que aquests dies hem pogut anar parlant amb vostès, cal dir 

que el pressupost que ara presenten no mostra cap mena de voluntat per part d’aquest 

Govern d’assumir el lideratge i iniciar l’imprescindible procés de canvi que li convé a Mataró. 

És a dir, el pressupost que avui ens presenten ve a ser la continuació del presentat per a 

l’exercici 2020, però amb “l’ingredient covid” com a convidat sorpresa.  

Aquest Govern del PSC i d’En Comú Podem s’ha dedicat a parlar de l’emergència social i 

econòmica per justificar que necessita més diners que mai durant aquest 2021. I el 

pressupost de despesa que avui ens presenten és de 152 M€, que vol dir una pujada del 

3,25% respecte a l’any anterior.  
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Com s’arriba a aquesta xifra que tan orgullosament van anunciar vostès aquesta setmana? 

Bàsicament, amb les ordenances fiscals més altes de la història, amb una recaptació de 3,1 

M€ més respecte a l’any passat, en què els recordo que també havien pujat. 

Cal també destacar l’ingrés de gairebé 2 M€ més en la participació en els ingressos de 

l’Estat respecte a l’exercici anterior, i cal afegir també que aquest Govern ha disposat, durant 

l’exercici 2020, d’aquests romanents de tresoreria que ara arrossegarem a mitjans d’any.  

Parlo de tots aquests actius perquè bona part de la justificació del pressupost d’enguany ve 

determinada pel desajust provocat per la covid-19, ja sigui en dèficit d’ingressos o en 

increment de despesa; concretament, aquests 7,7 M€, entre revisions de contractes, 

despeses de personal i dèficit pressupostari que cal ajustar, entre d’altres, amb la pujada de 

les ordenances fiscals o l’ajustament del pressupost de despesa. 

Val a dir que, en gran part, el nostre posicionament ve determinat per aquest pecat original. I 

la realitat és que, abans de la irrupció de la covid-19, ja havien apujat impostos, ja havien 

aplicat tisorades culturals, ja hi havia una xifra preocupant d’atur i els eixos comercials de la 

ciutat ja estaven en crisi, ja hi havia un port que no funcionava i també estàvem sense 

notícies d’El Corte Inglés. 

Com s’explica aquest Govern que en una situació de franca recessió ja anterior a la covid-

19, ara, amb l’arribada de la pandèmia, s’hagi quadrat un pressupost amb una segona 

pujada d’impostos als contribuents? Per a nosaltres, aquest és un error de concepte tan 

garrafal que en cap cas hi podem donar suport. 

Pel que fa al pressupost com a tal, diem (i aquí coincideixo amb la regidora de Ciutadans) 

que és continuista, ja que si bé introdueix partides com la Taula per a la Reconstrucció o 

incrementa notablement el fons de contingència en previsió de les despeses que ocasionarà 

la covid, la veritat és que hi veiem poques virtuts pel que fa a la visió de futur de la ciutat. I és 

que es requereix certa perspectiva per entreveure el reflex de les decisions de les quals els 

parlava al principi. 

Fins ara no han fet res o han fet molt poc per posar més diners per al comerç, l’empresa i 

l’ocupació. Els recordo que el primer repte del Pla Estratègic Mataró 20-22 era combatre 

l’atur. Avui, a 2021, superem el 16%. Ja sé que em diran que aquesta és una crítica injusta, i 

en part potser sí, però la realitat és que s’estan apropant a la meitat d’aquest mandat, i amb 

l’anterior ja a les seves esquenes, i la situació de la ciutat és la que és. Alguna cosa hi 

tindran vostès a veure. 

Enguany han incrementat vostès partides com el comerç o, amb molta menys proporció, 

l’ocupació, i no ens sembla malament, però la dotació de recursos només és el primer pas. 
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Cal que vostès posin fil a l’agulla i sàpiguen activar les possibilitats que ofereixen, per 

exemple, el nou marc normatiu de la Llei de les APEU, aquesta eina de promoció i millora de 

la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada. O que 

aprofitin el ritme inversor d’aquests anys que s’està duent a terme en el marc del Pla 

d’Impuls del Centre, però sense vacil·lar constantment a l’hora de prendre decisions, 

sobretot en temes de mobilitat, ja que tiren per terra tot allò que hauria de ser un avantatge 

per a la reactivació comercial del centre. 

Aprofito per comentar que no estaria de més començar també a pensar en algun pla de 

contingència per als eixos comercials extramurs: Cirera, Perú, Puig i Cadafalch o Camí Ral, 

on la situació, com bé saben, és força dantesca.  

Una altra partida que requereix decisions és la de seguretat. Incrementen vostès recursos 

per cobrir més vacants de la Policia Local, per implementar tecnologies de càmeres de 

seguretat, etc., que està molt bé, però, malauradament, d’uns mesos cap aquí, i aquesta 

setmana no n’ha estat l’excepció, no ens en sortim ni ho farem si no es prenen decisions.  

I com que el nostre grup creu en l’economia de mercat, els he de dir que no han fet res per 

tenir una aposta més decidida i forta per la promoció de la ciutat i la seva activitat 

econòmica.  

De les últimes reunions amb vostès es desprèn que hi ha alguna possibilitat que comencin a 

entendre que en la col·laboració publicoprivada hi ha futur. Que amb iniciatives de 

mecenatge i patrocini podem introduir recursos a la ciutat. 

Seguim parlant de recursos. Han decidit fer una aposta valenta en el contracte de la brossa. 

Ho celebrem i esperem que la ciutadania també ho pugui celebrar en el futur, perquè a dia 

d’avui estan descontents: pagaran un 17% més i la ciutat continua igual de bruta.  

Tornant al contracte, hem pogut comprovar que el ritme de redacció i aprovació de 

l’Ordenança de Civisme no sembla que coincidirà amb l’inici de l’aplicació de l’esmentat 

contracte de la brossa, i aquesta era una de les demandes del nostre grup. Aquest contracte 

es basa en la corresponsabilitat del ciutadà i és necessari disposar de l’Ordenança de 

Civisme i del Pla de Comunicació. Aquí tenim un exemple clar d’una altra proposta aprovada 

en el ple, la de la resiliència, l’organització i el treball transversal entre departaments, que 

palesa la importància de saber què fa cada departament. Vostès, en aquest cas, han exigit 

corresponsabilitat al ciutadà, amb un notable increment de la taxa; siguin també 

corresponsables i facin la feina que els pertoca.  

Respecte a la cultura, tot i que la nostra ciutat és rica en artistes, promoció cultural, festes i 

entitats, vostès semblen decidits a tancar-nos l’aixeta. En el pressupost de cultura han 
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abaixat durant dos anys seguits al voltant de 250.000 €. Tornem al que dèiem abans, hi ha 

voluntat de fer canvis importants? Es qüestionen vostès el model de festa major? Perquè els 

recordo que han enllaçat la suspensió d’esdeveniments com el Festival Internacional 

d’Orgue amb la desfeta per la pandèmia del sector cultural. De moment, sort en tenim dels 

promotors d’aquesta ciutat. 

Per acabar, insisteixo que cal un pla de racionalització de la despesa municipal i la 

conveniència de seguir mantenint les empreses del grup plantejant-se si els serveis que 

presten són els que volem i si el preu que vol pagar la ciutadania és el preu que realment 

hem de pagar. Hi ha aportacions, en el cas del Mataró Audiovisual i de PUMSA també, 

bastant estratosfèriques.  

Ens hem de plantejar moltes coses. Al final són els ciutadans que han d’estar al centre del 

debat, i no pas l’Ajuntament. 

Gràcies. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, com sempre, té 

un record per als polítics que estan a la presó i a l’exili i n’espera el ràpid alliberament.  

Igualment, una abraçada afectuosa a tots els ciutadans que ens estan veient i, especialment, 

a tots aquells que estan patint a casa alguna de les conseqüències d’aquesta malaltia. 

Respecte al pressupost, cal dir que, una vegada més, no s’ha discutit el pressupost 

conjuntament amb les ordenances fiscals. Coneixem el pressupost en detall des de fa tot just 

una setmana i sabem també que presumiblement no hi haurà gaire marge per a les 

al·legacions.  

Hem tornat a trigar molt a veure aquesta primera versió del pressupost i, tot i haver trigat 

tant, no hi han introduït cap replantejament de dalt a baix com hem anat insistint en moltes 

ocasions. És un pressupost que continua la dinàmica de sempre, igual que hem vist que la 

inèrcia continua en els comptes de resultats i pressupostos d’algunes empreses municipals, 

com Mataró Audiovisual o PUMSA. 

Aprofito també per tornar a reclamar que es torni a fer d’alguna manera el Pla d’Acció 

Municipal (PAM). El conjunt d’accions planificades cada any per l’Ajuntament permetia a la 

ciutadania fer un seguiment molt més fàcil de les actuacions previstes i també de les 

explicacions del propi consistori a la ciutadania. Les coses que es fan, el que es deixa de fer, 
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etc., haurien de tenir una motivació, i no tant parlar de xifres, percentatges o proporcions, 

que al capdavall maregen els ciutadans. Expliquem què volem fer, per què ho fem, quines 

accions durem a terme... 

Perquè si agafem, per exemple, de la presentació de l’aprovació inicial del pressupost a la 

comissió informativa de la setmana passada, l’evolució de les despeses consolidades, 

agrupades per programes, o del pressupost consolidat per capítols de l’informe econòmic 

financer d’Intervenció, podem fer una primera aproximació de què s’ha fet i com s’ha 

finançat. Es tracta de grans xifres que després s’han de descomposar. 

Aquest 2021, respecte al 2020, què puja? Puja Medi Ambient i Salut Pública (+2,5 M€ 

cadascuna d’aquestes grans partides); també ho fa Administració General (+2,4 M€), però 

no sabem per què ha pujat; el Fons de Contingència (+1,5 M€); Habitatge, Urbanisme i Via 

Pública (+1,9 M€); Neteja de la via pública (+1,7 M€); Seguretat i Protecció Civil (1 M€); 

Transport Públic i Esports (500.000 € cadascuna). En total: 15 M€. 

Aquests 15 M€, com es financen? 

En primer lloc, a partir de les partides que baixen respecte a les del 2020. Així doncs, quines 

partides baixen? Deute Públic i Interessos (-3,1 M€); Cultura (-2,6 M€); Aportacions a 

diferents empreses municipals com el Tecnocampus, etc. (-1,6 M€); Participació Ciutadana, 

pressupostos participatius (-1,4 M€); i Comerç, Turisme i Empresa (-0,2 M€).  

Aquestes partides sumades pugen 10 M€, en falten 5. Com es financen aquests 5? Amb un 

increment de la partida dels ingressos de l’Estat i de les aportacions de la Generalitat 

(escoles bressol, etc.), amb un total de 2 M€, i la resta, amb l’increment d’impostos de 3,1 

M€. 

Cal revisar també el capítol d’Inversions, perquè de les que corresponen al 2021 

s’arrosseguen encara 21 M€ del 2019. I pel que ens diuen, també aquest 2021 s’arrossega 

una quantitat similar. Caldrà veure quines partides continuen, quines cauen i, sobretot, on és 

el deute adquirit per l’Ajuntament tots aquests anys per finançar aquestes partides d’inversió 

i on són els recursos propis, és a dir, què se n’ha fet, de tot això. Ho anirem revisant en les 

properes setmanes. 

També cal revisar el nivell d’execució d’algunes partides. A l’informe d’Intervenció, respecte 

a l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2020, veiem que, per exemple, les 

partides de foment de la rehabilitació a Cerdanyola/Rocafonda estan en un nivell d’execució 

entre el 0% i el 12%. 

Hem repassat també les al·legacions de tots aquests anys, moltes d’elles acceptades, i hem 

mirat si hi són, sense èxit, en aquest pressupost 2021: el 30% d’habitatge protegit, la 
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construcció de promocions d’habitatge de lloguer (que queda per a finals del mandat), la 

residència universitària (al·legació aprovada cada any des del 2016 i acció número 83 del 

Pla de Mandat de l’any passat), el Pla d’Oci Nocturn, fons de capital per invertir en start-ups i 

impulsar noves iniciatives empresarials, horts urbans, accions d’estímul comercial als barris, 

reformes en el Pla d’Impuls del Centre del pla d’usos de la Plaça Gran o dotació especial 

dels plans integrals de Cerdanyola i Rocafonda.  

Dins del capítol de Comerç, Empresa i Turisme justament hi ha una partida que es titula 

“Industrialització”, que diu que és part dels plans integrals de Cerdanyola i Rocafonda, per 

contractar personal (60.000 €) i per al capítol II (40.000 €). Però està com dissimulat. Els 

plans integrals de Cerdanyola i Rocafonda han de ser la partida número 1 dels pressupostos, 

d’ara endavant, per poder lluitar contra la desigualtat als barris. 

Pel que fa a les llicències, no veiem partides dedicades a resoldre cap dels problemes que té 

el servei. 

Com deia abans, ja tindrem temps, durant el període d’al·legacions, de detallar propostes 

alternatives. Totes elles alineades al voltant de tres grans objectius, que són els que ja 

coneixem del Mataró 20-22 i que, arran de la pandèmia, encara s’han fet més evidents: la 

lluita contra l’atur; la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial; i la imatge, el 

reconeixement i la promoció de la ciutat.  

Respecte a la votació d’avui, ens abstindrem en els tres punts relatius a personal i votarem 

en contra del pressupost. 

Per acabar, vull comentar tres aspectes: 

En primer lloc, penso que és necessari —ja ho he proposat perquè es pugui discutir a la 

Comissió d’Organització— que fem un debat amb caràcter anual on puguem parlar de la 

situació de la ciutat, del futur, de projectes..., perquè en el debat que hauria de servir per 

això, que és aquest que estem tenint avui, ens perdem en els números i no parlem d’allò que 

interessa la ciutadania i del futur de la ciutat.  

En segon lloc, no entendria la feina de l’oposició, i més des d’un grup que pretén constituir-

se en alternativa de govern a la ciutat, si només estiguéssim contínuament ressaltant les 

coses negatives i millorables. També hem de saber reconèixer quan les coses es fan bé. 

Hem insistint any rere any en la necessitat de prendre decisions respecte a costos, eficiència 

i replantejament total del pressupost. Hem defensat la necessitat de cercar aquests estalvis 

previs a les pujades d’impostos que hi ha hagut, i hem de reconèixer que, encara que massa 

tard, el Govern ens ha convocat per començar a discutir i parlar, de manera consensuada, 

sobre aquest tema. Això està bé i ens agrada molt poder participar en aquest debat. 
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També cal reconèixer el treball dels integrants de l’àrea d’Estudis d’estratègia i del director 

general de l’Ajuntament. Estan fent bona feina en alguns projectes de futur de la ciutat, que 

considero que estan ben orientats: la ciutat cuidadora, l’economia circular, els negocis 

vinculats a l’aigua i a l’energia... Penso que aquí hi ha futur i cal felicitar el Departament 

d’Estratègia.  

Finalment, agrair també la tasca de l’equip dels serveis econòmics i financers de 

l’Ajuntament per aquests magnífics informes que fan i que, en absència del PAM, ajuden 

molt a entendre, seguir i comparar els comptes municipals d’un any respecte als altres. 

Gràcies. 

 

 

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

Mobilitat, en primer lloc, dona les gràcies als Serveis Econòmics per la seva impecable feina, 

com sempre. 

Gràcies també als portaveus per les seves consideracions. Saben que les tindrem en compte 

i que continuarem plegats la tasca de millorar els serveis municipals i la vida dels mataronins 

i mataronines. I gràcies a l’Alcalde i als membres del Govern pel seu suport. 

Deixeu-me acabar explicant que aquest matí hem presentat a la Comissió Informativa de 

Presidència els projectes “Next Mataró”, pels quals aposta la nostra ciutat per concórrer a les 

subvencions europees per a la reconstrucció: projecte de ciutat de l’economia circular; ciutat 

cuidadora; ciutat de la transició ecològica, cicle de l’aigua, energia i infraestructures naturals; 

i ciutat del coneixement i la formació. I tots hem pogut constatar que estem preparats per als 

reptes del futur, per a la transformació sostenible i innovadora de Mataró i del nostre teixit 

productiu. 

Tenim relat. Tenim projectes. Tenim vocació de servei. Tenim esperit innovador i 

transformador. Tenim una ciutat envejable; amb una ciutadania, treballadors, teixit associatiu 

i empresarial, i empleats públics preparats. I ara també tindrem un pressupost per continuar 

construint entre tots la ciutat que volem. 

Gràcies. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

Abstencions: Cap 

 

 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

2  - APROVAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ PER A L’ANY 2021 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

I. Antecedents 
 

En data 4 de desembre de 2020, el servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització ha emès informe de proposta d’aprovació de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021, informe que es dóna per reproduït i 
s’adjunta al present expedient. 

 
 

II. Fonaments de Dret 
 
1. La vinculació entre plantilla i pressupost troba el seu precedent a l’art. 14 de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, norma que en els seus articles 
15 i 16 regula també l’instrument tècnic denominat Relació de Llocs de Treball (RLT). 
L’anterior es complementa mitjançant l’art. 126 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia 
de Régimen Local, que estableix:  

 
Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del 
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Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

  
L’article 126 esmentat també contempla que a la plantilla s’uniran els antecedents, estudis i 
documents acreditatius que s’ajusten als principis citats i que es poden ampliar, sense 
perjudici de les limitacions específiques contingudes en les lleis especials o conjunturals, en 
els següents supòsits:  

 
a) quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d’altres 

unitats o capítols de despeses corrents no ampliables. 
 
b) sempre que l’increment de les dotacions sigui com a conseqüència de 

l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats 
per disposicions legals. 

 
 
2. L’article 129.3 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
estableix que correspon als òrgans de la Corporació local, segons la distribució de 
competències prevista a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
les competències en matèria de personal al seu servei i, en particular, l’aprovació de 
plantilles i relacions de llocs de treball i llurs modificacions. 

 
3. Altrament, l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que correspon a cada 
corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 

 
Així mateix, cal remarcar que es disposa que les plantilles hauran de respondre als principis 
de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’organització general de 
l’economia, sense que les despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es fixin 
amb caràcter general. 

4. En anàleg sentit a l’exposat anteriorment, l’article 69 de del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’Empleat Públic, recull que cada administració pública planificarà llurs recursos humans 
d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que els sigui d’aplicació. 

I que aquesta planificació tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles 
mitjançant la dimensió adequada de llurs efectius, llur millor distribució, formació promoció 
professional i mobilitat. 
 
5. El contingut de la plantilla es recull a l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el qual, estableix que 
aquesta ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual 
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin d’acord amb la titulació exigida 
per al seu ingrés. 
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També refereix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què 
s’aprovi el pressupost. I que un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del 
personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el 
pressupost. 
 
6. Els drets retributius dels empleats públics venen recollits en el Capítol III del Títol III del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic.  

 
Convé destacar l’art. 21 en el què es determinen les quanties i els increments retributius: 

 
1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las 

retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa 
salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 
correspondiente ley de presupuestos. 

 
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento 

de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el personal. 

 
7. És rellevant destacar, en relació amb l’anterior, que els costos de personal que es 
continguin a la plantilla s’han d’ajustar a les previsions contingudes a l’actualment vigent llei de 
pressupostos, la Llei General Pressupostària per a l’any 2018, aprovada per la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de conformitat amb l’article 
134.4 de la Constitució Espanyola, així com també a les previsions que es contemplin a la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprovi per a l’exercici 2021. 

 
8. L’art. 37.2 del TREBEP, exclou de la necessitat de negociació les decisions de 
l’administració que afectin a llurs potestats d’organització, no obstant això –continua el 
precepte- quan les conseqüències de tals decisions tinguin repercussió en les condicions de 
treball dels funcionaris previstes en el paràgraf anterior (en referència a l’art. 37.1 del TREBEP), 
procedirà la negociació de tals condicions amb les organitzacions sindicals. 
 
9. Respecte a l’entrada en vigor de la nova classificació professional, la Disposició 
transitòria tercera del TREBEP, preveu que transitòriament, els grups de classificació existents 
a l’entrada en vigor de l’Estatut, s’integren en els grups de classificació professional de 
funcionaris previstos en l’article 76, d’acord amb les següents equivalències que s’hi contenen.  
 
10. L’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que també regula l’aprovació de la plantilla 
dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n còpia d’aquesta i de la 
relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relaciones Institucionals en el 
termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-se de publicar íntegrament en el BOP i en el 
DOGC (la publicació en el DOGC només ha de contenir la referència al BOP on s’ha 
publicat). 
 
11. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, d’acord amb l’art. 22.2 lletra i)  
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és el Ple de la 
Corporació. 
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S’ha complert amb el tràmit de negociació i informació amb la representació dels/de les 
treballadors/es, en sessió de dates 19, 24 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2020, 
segons es recullen a les actes corresponents, que s’incorporen igualment al present 
expedient. 
 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021, 
segons document aportat pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció 
de Recursos Humans i Organització. 
 
Segon.- PUBLICAR l’esmentada aprovació de la plantilla al BOPB i al DOGC (la 
publicació en el DOGC només ha de contenir la referència al BOP on s’ha publicat) i 
trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

3 - APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2021 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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Fets 

 
En data 18 de gener de 2021, el servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització ha emès informe de proposta d’aprovació de la relació de 
llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021, informe que es dóna per 
reproduït i s’adjunta al present expedient. 

 
 
Fonaments de Dret 
 
1. Les qüestions referents a la RLT i la seva modificació es regulen, entre d’altres, a 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 29 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals, en el què es preveu el mateix tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions.  
 
2. L’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la relació de llocs de treball 
s’ha d’elaborar ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, respecte dels quals 
aquesta assessora no pot pronunciar-se davant la manca d’elements suficients per a la seva 
valoració. 
 
3. Pel que respecte a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Ple de la 
Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de treball i de 
totes les seves modificacions.  
 
4. Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost 
anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
5. La RLT s’ha d’ajustar a les previsions del marc pressupostari. Atès que a dia d’avui no 
ha estat aprovada la llei pressupostària per a l’any 2021, el marc legal a contemplar és la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE 04/07/2018). 

 
6.  Cal destacar en aquest sentit el seu article 18, punt dos, relatiu a les despeses del 
personal al servei del sector públic, el qual estableix en quant a les bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica en matèria de les indicades despeses de personal 
el següent:  
“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes 
en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 
2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
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A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que al incremento del PIB se refiere, se 
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
 
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 
de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la 
aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades 
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial 
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público 
definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este 
incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” 
 
7. L’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que també regula l’aprovació de la plantilla 
dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n còpia al Departament de 
Governació i Relaciones Institucionals en el termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-
se de publicar íntegrament en el BOP i en el DOGC (la publicació en el DOGC només ha de 
contenir la referència al BOP on s’ha publicat). 
 
8. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, d’acord amb l’art. 22.2 lletra i)  
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és el Ple de la 
Corporació. 
 
S’ha complert amb el tràmit de negociació i informació amb la representació dels/de les 
treballadors/es, en sessió de dates 19, 24 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2020, 
segons es recullen a les actes corresponents, que s’incorporen igualment al present 
expedient. 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 
2021, segons document aportat pel Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans i Organització. 
 
Segon.- PUBLICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró al BOPB.. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

4  -  APROVAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL 

PER A L’ANY 2021. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

El President del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, 
proposa, a la vista de l’informe de la Gerent de Mataró Audiovisual (document annexa a la 
present proposta), prèvia aprovació del Consell, elevar al Ple de la Corporació la Plantilla i 
relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2021; 
 
L’article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les 
funcions del Consell d’Administració figura “Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de 
la previsió anual d’ingressos i despeses” i, de conformitat amb les facultats del President 
previstes a l’art 7 dels esmentats Estatuts . 
 
Al mateix temps, en l’expedient corresponent, consta la presentació de la previsió anual 
d’ingressos i despeses que acompanyen el Pressupost de l’Ajuntament per a 2021. 
 
Per aquest motiu, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual de l’any 2020, segons document Annex a a la present. 
 

Relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per al 2021: 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
  

 
Lloc 

 
Plaça 

Sou base 
(€/any) 

 
CD 

 
CE 

  

 
Gerent 

 
A1 

 
23.711,80 

 
12.341,42 

 
26.014,10 

 
 
 

 

       

 
Lloc 

 
Plaça Sou base 

(€/any) 

Complements 

responsab

ili tat 

 

coordinació 

 

funcional 

 

disponibilita
t 

   
 

Cap de servei 
 

A1 
 

25.500,00 
 

6.119,96 
 

2.549,96 
  

509,80 
 

 
Coordinador/a 

 
A1 

 
23.936,22 

 
1.222,20 

 
1.833,30 

  
509,18 

 
 

ENG-Periodista 
 

A1 
 

22.911,42 
   

2.036,58 
 

509,04 
 

Tècnic/a 
especialista 

 
C1 

 
22.407,84 

   
1.527,68 

 
504,98 

 
Administratiu/a 

 
C1 

 
21.420,00 

   
2.040,00 

 
 
 

Aux. 
administratiu/a 

 
C2 

 
16.824,64 

   
509,04 

 

  
 

CD - Complement de destí 

CE - Complement específic 

CR - Complement de 
responsabilitat 
CC - Complement de 
Coordinació 
CF - Complement funcional 

CDIS - Complement de 
disponibilitat 

 

 

Segon.- PUBLICAR la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 

Audiovisual de l’any 2021,  i amb la seva exposició al públic fins a l’aprovació definitiva del 

Pressupost a la qual acompanya. 

 

Tercer.- APROVAR la Plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 

Audiovisual  de l’any 2021, segons document aportat per l’Entitat Annexa a la present. 

 

Plantilla de Mataró Audiovisual per al 2021: 
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PERSONAL 
FUNCIONARI 

   

Administració Especial/ 
sub escala tècnica 

PLANTILLA 2021 

Denominació Grup Places Observacions 

 
Tècnic/a Superior 

 
A1 

 
1 

Passa a laboral 
quan quedi 

Vacant 
PERSONAL LABORAL    

Administració Especial/ 
sub escala tècnica 

PLANTILLA 2021 

Denominació Grup Places Vacant 

Cap A1 3  

Coordinador A1 5  

ENG Periodista A1 9  

Tècnic C1 7  

Administratiu C1 2  

Auxiliar Administratiu C2 1  

TOTAL  27  

 
 

Quart.-   PUBLICAR l’esmentada aprovació de la plantilla al BOPB i al DOGC (la publicació 

en el DOGC només ha de contenir la referència al BOP on s’ha publicat). 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró. 

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

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

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, adreça unes paraules al conjunt del consistori i 

als veïns i veïnes que estan seguint la sessió: 

Com saben, ara fa un any que es va decretar l’estat d’alarma per lluitar d’una manera ferma 

contra la covid-19, una lluita contra el virus i a favor de la vida de les persones. L’any 2020 

ha estat un any de lluita i d’esforços per doblegar la corba de contagis i, alhora, pal·liar els 

seus efectes socials i econòmics.  
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Un any després, hem presentat un pressupost per fer front a la contingència, per dur a terme 

polítiques de reconstrucció i per encarar amb optimisme la superació de la pandèmia i la 

reconstrucció de la ciutat.  

Vull, en primer lloc, felicitar l’equip tècnic per tota la tasca feta per poder presentar avui 

aquest pressupost. Avui són la punta de llança, el símbol de l’increïble esforç que han fet els 

treballadors del consistori per continuar la seva tasca de servei públic: treballadores socials, 

educadores, brigada, arquitectes, Servei de Llicències, policies, Oficina d’Atenció al Públic, 

entre molts altres. Una tasca sempre orientada a les persones i en la lluita contra la covid-19. 

De tot cor, moltíssimes gràcies.  

En segon lloc, vull agrair al Sr. Jerez la seva tasca constant, decidida i dialogant. La seva 

empenta en la preparació del major pressupost de la història de l’Ajuntament, un pressupost 

per fer front a un moment excepcional. Un pressupost social i per a la reconstrucció. Un 

pressupost per millorar alguns serveis bàsics, com el de la neteja.  

I també faig extensiu l’agraïment al nostre soci de govern, el Sr. Sergi Morales, i al grup d’En 

Comú Podem, per la seva participació en aquest Govern de progrés de la ciutat de Mataró. 

Vull també tenir unes paraules d’agraïment per als grups de l’oposició per l’oportunitat de 

conversar sobre el pressupost, però, sobretot, per la seva actitud col·laboradora, per la seva 

participació a la Taula de Reconstrucció social i econòmica, per haver-se avingut a parlar de 

la modernització del nostre Ajuntament i per la seva predisposició a pensar plegats aquells 

projectes estratègics que han de servir per recuperar-nos, reconstruir-nos i preparar-nos per 

a un futur pròsper. Un futur d’oportunitats que és plausible, tocant de peus a terra i sense 

enganyar ningú, amb ambició i amb la mirada llarga. Mataró i la seva gent tenen futur, no en 

tinc cap mena de dubte. 

Bona nit a tothom. 

  

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 18:40 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  

 

 


