

del 3 de febrer del 2022

Títol

Aa del Ple municipal

Elaborat per

S   General

Data de creació

000

Control de versions Data

Estat formal

0 00

Versió

v

Òrgan d’aprovació

P Municipal

Data d’aprovació
3XEOLFDFLyR¿FLDO

ACTA NÚM. 02/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE FEBRER DE 2022.
======================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de febrer de
dos mil vint-i-dos, essent les 19:01 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
LAURA SEIJO ELVIRA
NÚRIA MORENO ROMERO
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO
DANIEL HURTADO DÍAZ
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR/DELEGAT

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA
CARLES PORTA TORRES
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ
IGNASI BERNABEU I VILLA
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI
TERESA NAVARRO I ANDREU

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

SERGIO MORALES DÍAZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ECPM-ECG)
(ECPM-ECG)

S´incorpora a la sessió en el punt núm 6 de l´ordre del dia

XAVIER FONT MACH

REGIDOR

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE

REGIDORA
REGIDOR

(JUNTS)
(C’s)
(C’s)

No assisteixen a la sessió:
ANNA VILLARREAL PASCUAL
ALFONS CANELA SERRANO

TINENT D’ALCALDE
REGIDOR
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(PSC-CP)
(JUNTS)

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, que dóna fe de l’acte.
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

DECRET
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de febrer de 2022
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 3 de febrer de 2022, 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 13 de gener de 2022.-

2.-

DESPATX OFICIAL.DICTAMENS
CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ
Presidència

3.-

Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).Servei d’Estratègia i Governança

4.-

Aprovar el Sistema d’Integritat Institucional –Pla de Mesures Antifrau de
l’Ajuntament de Mataró-.
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei d´Ingressos
5.-

Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.O.G. i
C.L.G.C.-

Servei de Compres i Contractacions
6.-

Adjudicació de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de
l’edifici del Cafè Nou.-

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
7.-

I

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments
Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca.Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats

8.-

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de llicències
urbanístiques, segons l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal.Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

9.-

Aprovació de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per
l’organització d’activitats de dinamització 2022.CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei d’Educació

10.- Aprovar el document de Criteris de planificació educativa 2022-2027.Servei d’Esports
11.- Aprovar la proposta de nom: Pista poliesportiva coberta Remigio Herrero.-
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IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES per realitzar una campanya d'informació ciutadana amb l'objectiu
de minimitzar les incidències produïdes a l'anella ciclista i el seu entorn.13.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía per a què Mataró s’adhereixi a la xarxa europea de corresponsals
regionals i locals de la UE a través d’un responsable polític de la ciutat.14.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la
millora en l’especialització i digitalització dels departaments d’obres i manteniment.-

PRECS I PREGUNTES
15.- Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en
relació als torns de nit de la policia local.16.- Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en
relació al Pla Local d’Habitatge.17.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre la freqüència de pas línia 7 Mataró Bus.18.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre la renúncia a una subvenció de la Diputació de Barcelona.19.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre el tancament d’una botiga d’animals.20.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre la volta ciclista a Catalunya.21.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre les obres al Camí Ral entre els carrers Cooperativa i Lepanto.22.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre el manteniment de la xarxa semafòrica.23.- Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè aquest govern faci
una proposta viable per cobrar una taxa a les entitats bancàries que no ofereixin un
servei adequat a la gent gran i col·lectius vulnerables víctimes de la bretxa digital.-
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24.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els reiterats
talls en el subministrament elèctric a la ciutat.-

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

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=0.0&endsAt=88.0

1-

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

ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE GENER DE 2022.
Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=88.0&endsAt=106.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (24).

DESPATX OFICIAL
No hi han assumptes a tractar.

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ
Presidència

3-

RATIFICAR

LA

MODIFICACIÓ

DELS

ESTATUTS

DEL

CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE
CATALUNYA (CONGIAC).
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=106.0&endsAt=265.0

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació
Professional i Universitat, presenta la proposta següent:
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del CONGIAC en el que l’Ajuntament de
Mataró hi està integrat com a ens consorciat.
Vist que la Junta Rectora del CONGIAC, en sessió de 26 de novembre de 2021 va adoptar,
entre d’altres, l’acord de notificar a tots els membres associats l’acord d’aprovació inicial de
la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d´Aigües de
Catalunya (CONGIAC)
Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des
de la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén
positivitzar aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa
obert i que podia conduir a la interpretació segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar
serveis a uns altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins
van ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit
a partir de la fundació inicial, per tal que les successives modificacions estatuàries per
noves adhesions només afectin a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació pels
diferents ajuntaments consorciats.
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, s’ha interpretat que el
Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de subministrament
d’aigua, aquesta interpretació obvia una realitat molt més àmplia que consisteix a reconèixer
el CONGIAC com un associació de municipis que cooperen en la defensa d’un model de
gestió pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics
davant les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens
consorciats, etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes funcions
d’interès comú a tots els membres adherits.
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes
en la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que
aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar
expressament prevista als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera
necessari la seva expressa incorporació.
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats el règim del
vot ponderat en funció de la població de dret dels municipis adherits fa que amb aquest vot
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ponderat els municipis de major població puguin controlar les decisions de la Junta Rectora
i per tant s’imposen sempre als petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista
numèric, irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han adoptat per unanimitat i per tant
no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot
ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per
a la constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun
municipi d’incorporar la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme que es considera
molt apropiat en el moment actual davant la persistència dels efectes derivats de la COVID19.
La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre la Junta Rectora i
la presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió diària del consorci atesa la dificultat
que entranya la convocatòria de la Junta Rectora per estar composada de representant de
municipis molt distants entre si.
S’aprofita per modificar altres aspectes menors, com ara de les funcions reservades a
l’habilitació nacional, possibilitant l’exercici interí o accidental, mencions legals a la llei
40/2015, supressió de disposicions transitòries ja superades.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposa la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic, i així com la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del
Consorci, amb l’acord previs del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article
22.2.p) de la Llei de bases de règim local, correspondrà la seva aprovació al Ple de la
corporació de forma indelegable.
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 de Presidència, previ Dictamen de
la Comissió Informativa Municipal de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró,
proposo al Ple de l´Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar la proposta per a l´aprovació inicial de la modificació dels Estatuts que
regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), acordada
per la Junta Rectora del mateix en sessió de 26 de novembre de 2021, que es conté a
l’annex I d’aquest acord i del qual forma part integrant.
Segon.- Aprovar inicialment el text refós dels estatuts del Consorci, que formen part
d’aquest acord com a annex II, amb els ajustaments necessaris per a la coherència i
sistemàtica del text, àdhuc rúbriques de capítol, seccions i articles.
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Tercer.- Sotmetre, l'expedient, que conté la modificació i el text refós dels estatuts, a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l'efecte d'al·legacions pels interessats.
Quart.- Considerar que si no es presenten al·legacions o suggeriments durant el període
d’informació pública, la modificació quedarà aprovada definitivament de manera automàtica
sense més tràmit.
Cinquè.- Un cop aprovats, automàticament o expressa, els estatuts, publicar el seu text
refós al Butlletí Oficial de la Província i per ressenya al Diari oficial de la Generalitat per a la
seva entrada en vigor.
Sisè .- Encomanar al Consorci la gestió conjunta dels anuncis d’informació pública, als
efectes d’una major economia i simplicitat administrativa.
Setè.- Donar trasllat del precedent acord al CONGIAC per al seu coneixement i efectes
escaients.”

ANNEX I
TEXT DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ
INTREGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC)
Justificació
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des
de la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén
positivitzar aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa
obert i que podia conduir a la interpretació segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar
serveis a uns altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins
van ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit
a partir de la fundació inicial, per tal que les successives modificacions estatuàries per
noves adhesions només afectin a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació pels
diferents ajuntaments consorciats.
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, s’ha interpretat que el
Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de subministrament
d’aigua, aquesta interpretació obvia una realitat molt més àmplia que consisteix a reconèixer
el CONGIAC com un associació de municipis que cooperen en la defensa d’un model de
gestió pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics
davant les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens
consorciats, etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes funcions
d’interès comú a tots els membres adherits.
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que
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estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes
en la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que
aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar
expressament prevista als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera
necessari la seva expressa incorporació.
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats el règim del
vot ponderat en funció de la població de dret dels municipis adherits fa que amb aquest vot
ponderat els municipis de major població puguin controlar les decisions de la Junta Rectora
i per tant s’imposen sempre als petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista
numèric, irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han adoptat per unanimitat i per tant
no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot
ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per
a la constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun
municipi d’incorporar la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme que es considera
molt apropiat en el moment actual davant la persistència dels efectes derivats de la COVID19.
La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre la Junta Rectora i
la presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió diària del consorci atesa la dificultat
que entranya la convocatòria de la Junta Rectora per estar composada de representant de
municipis molt distants entre si.
S’aprofita per fer ajustaments a la distribució competencial entre els òrgans, adaptació de
certs aspectes a la legislació vigent, millorar la redacció d’altres, preveure les situacions de
transició entre un mandat corporatiu i un altre i per suprimir alguns aspectes que han quedat
obsolets. S’aprofita per modificar altres aspectes menors, com ara de les funcions
reservades a l’habilitació nacional, possibilitant l’exercici interí o accidental, mencions legals
a la llei 40/2015, supressió de disposicions transitòries ja superades.
Proposta:
Modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i
27, es suprimeixen les disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I. Tots ells
tindran la redacció següent:
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació
de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit
un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i
la resta de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els
Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a
membres fundadors i la resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a
l’annex I d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous
membres sense necessitat de modificar aquests estatuts.
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1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, d’altres
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma
de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els
municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua amb qualsevol altra
modalitat, podran formar part del Consorci, únicament, en relació a aquells altres serveis
públics que gestionin de forma directa.

Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
2.1. El Consorci té com a finalitat principal contribuir al foment de la gestió directa pública
dels serveis vinculats al cicle de l’aigua, com a mecanisme per a garantir una gestió
transparent, participativa, eficient i sostenible d’aquests serveis i la representació i defensa
dels interessos dels ens consorciats davant les administracions i organismes que
exerceixen competències en aquesta matèria.
2.2. En el marc de la seva finalitat, les funcions que corresponen al Consorci són les
següents:
a. Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que
tinguin competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi
ambient, per l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes
d'interès comú
b. Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en
relació amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol
dels serveis vinculats al cicle de l’aigua.
c. Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el
coneixement dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que
conformen el cicle de l’aigua.
d. Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho
precisin.
e. Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el
cicle integral de l’aigua.
f. Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats
presten directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos
hidrològics i mediambientals disponibles.
g. Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el
cicle de l’aigua.
h. Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels
serveis públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.
i. Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i
sostenible de l’aigua.
j. Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament,
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals.
k. Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
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Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle
integral de l'aigua i del medi ambient.
m. Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres
tècniques de foment.
n. Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades
anteriorment.
l.

2.3. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa
de serveis que preveu la normativa.
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
3.1.
El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter
associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus
membres, amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de
les seves funcions.
3.2.
El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena
de béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que
presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les
accions previstes en les lleis.
3.3.

Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La potestat reglamentària i d’autoorganització.
Les potestats tributària i financera.
La potestat de programació i planificació.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o
no vinculats amb el consorci.

a.
Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda
Pública per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats
a la legislació en vigor.
Article 4. Règim Jurídic.
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts
i per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la
legislació municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de
la seva adscripció.
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.
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5.1.
El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho
acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua,
clavegueram, depuració i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot
el cicle de l’aigua com a forma de gestió associada dels serveis municipals de caràcter
reserva, obligatori i essencial dels municipis consorciats.
5.2.
La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, en els termes previstos en la
legislació sobre règim local, per qualsevol modalitat de gestió directa dels serveis prevista a
la normativa, i també mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. Si
l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa mitjançant la
societat mercantil de capital públic, el Consorci no podrà continuar l’expedient i haurà de
revocar la delegació.
Article 6 . Domicili
1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no
obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat.
2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, o en
qualsevol municipi consorciat, també es podrà dur a terme en el municipi on tinguin la seu
les administracions supramunicipals consorciades, en el lloc i hora que siguin establerts per
la presidència. (Comentari: Permet que el consorci visiti el territori, el fa més proper i dona
flexibilitat)
Capítol 2. Govern del Consorci
Article 7. Òrgans del Consorci
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) La Junta Rectora
b) La Comissió Executiva
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El President o la Presidenta
e) El Vicepresident o vicepresidenta

Secció 1. La Junta Rectora
Article 8. Composició.
8.1. La Junta Rectora és l’òrgan superior del Consorci i està integrada per un representant
de cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern
respectius.
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci designaran un representant titular i un
suplent per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El
representant suplent només podrà actuar en absència del titular.
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8.3. Cada ens consorciat disposa d’un vot a la Junta Rectora, exercit per la persona que
ostenta la representació.
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.

Article 9. Atribucions de la Junta Rectora.
9.1. Correspon a la Junta Rectora les atribucions següents:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

L'orientació general en l’exercici de les funcions del Consorci dins els objectius
estatutaris i l’aprovació d'un pla general i dels plans plurianuals d'actuació, que
han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els
projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
L'aprovació de comptes anuals.
L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament.
L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec
directius, règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis
col·lectius de treball.
El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la
Gerència del Consorci.
Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen
aquests Estatuts.
L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al
sosteniment del consorci
La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions públiques
patrimonials no tributàries i els preus públics.
Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci,
superiors a una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter
plurianual i el seu pla de finançament.

9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern
del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a
aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), i) i j) de
l’apartat 1 d’aquest article.

Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords de la Junta Rectora.
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre i en sessió
extraordinària sempre que sigui convocada pel president o la presidenta, o a petició d'una
tercera part dels seus membres.
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent i
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.
Les convocatòries es podran fer per mitjans electrònics.
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10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà
d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no
s'estima, es procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf
anterior.
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva
inclusió per la majoria simple dels vots presents.
10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del
nombre legal de membres.
10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple
dels membres presents.
10.8. S’exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de
nous membres en el Consorci, la creació d'ens instrumentals, la transferència de funcions o
activitats a altres entitats externes i l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzades per altres administracions que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres de la Junta.
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti
aportacions econòmiques extraordinàries, així com la modificació dels seus Estatuts,
requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels
òrgans competents dels seus membres. (Comentari: és a efectes de que no es confongui
amb la determinació de les quotes ordinàries)
Secció 2. La Comissió Executiva
Article 11. Composició i règim.
11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre
5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats
de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà
delegar-li part de les seves atribucions.
11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals.
11.4. La Comissió nomenarà entre els seus membres de la Junta Rectora les persones que
ocuparan la presidència i la vicepresidència.
11.5. El règim de les sessions i adopció d’acords serà el mateix que el de la Junta Rectora.
Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 2 dies, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb
aquest caràcter haurà de ser ratificada per la comissió. Podran fer-se reunions total o
parcialment telemàtiques en les mateixes condicions que la Junta Rectora.
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11.6. Assistiran a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.
Secció 3. La Comissió especial de Comptes.
Article 12. Composició i règim
12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i
12 membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta
Rectora. El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora.
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta
Rectora d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.

Secció 4. Reunions no presencials.
Article 13. Règim de funcionament
13.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència
física dels membres dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà
d’assistir d’aquesta manera un mínim d’una tercera part dels seus membres.
13.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen
en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves
deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.
13.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.
13.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests.

Secció 5. La presidència.
Article 14. President o presidenta
14.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.
14.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components.
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14.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta
Rectora tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi
de nomenar-los per iguals períodes de temps.
14.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o
entitat consorciada.
14.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o
alcaldessa del municipi al qual està adscrit el consorci tindrà la facultat de convocar la
sessió constitutiva del consorci.

Article 15. Funcions del president o presidenta.
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:
a. Representar institucionalment el Consorci.
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
d. Impulsar i supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la
documentació i els informes que creguin oportuns.
e. Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels
acords de la Junta Rectora.
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques
en l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin
d’integrar-los.
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i
reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del
Consorci.
i. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres
entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin
establir. Que no siguin competència de la Junta Rectora.
j. L’aprovació de les operacions de crèdit.
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens
perjudici de les facultats reconegudes a la Junta Rectora.
l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del
president o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en
aquesta matèria.
m. L’ordenació de pagaments del consorci
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el
millor funcionament del Consorci
o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora.
p. Aprovar la liquidació del pressupost.
q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
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r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i
funcionament de les diverses activitats del consorci.
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes
expressament a la resta d’òrgans del Consorci.

Secció 6. La vicepresidència
Article 16. Funcions
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les
funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el
president o la presidenta delegui.

Capítol 3. La Gerència
Article 17. Nomenament i naturalesa del càrrec.
17.1.- La Junta Rectora nomenarà una persona física o jurídica perquè exerceixi la gerència.
17.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci
17.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’una persona física per exercir la gerència, tindrà
la condició de càrrec d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació
de naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i
les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable.
Article 18. Funcions
Corresponen a la Gerència les funcions següents:
a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars
b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals
d’actuació del Consorci.
c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora, de la Comissió i les
disposicions de la Presidència.
e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles
consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan
l’operació no superi el 10% del pressupost del Consorci
f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li
hagin estat conferides per la Junta Rectora.
g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a
un milió d’euros (1.000,000,00 €).
h. D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir
les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de
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i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb
els criteris o les instruccions que estableix la Junta Rectora.
Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de
pagaments en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.
Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis,
les instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de
qualitat dels serveis.
Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de
sotmetre a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per
al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la
confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.
Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.
Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora
o el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències.

Capítol 4. Altres òrgans.
Article 19. Funcionaris habilitats.
19.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones
que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera
accidental en la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la
secretaria o una persona funcionària de la plantilla del consorci, o de manera interina.
19.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les
reunions de la Junta, la qual degudament signada i amb el vistiplau del president o
presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles
altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic,
podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-audio-actes.
19.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva
del Cicle de l’Aigua.

Article 21. Recursos.
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades
b. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb destí
patrimonial del consorci.
c. Els rendiments dels serveis que presti
d. Els productes del seu patrimoni
e. Els crèdits que s’obtinguin
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al fons

f. Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius
g. Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.
21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es
determini amb la xifra de població de cada ens consorciat. Si l’ens consorciat no es tracta
d’un municipi es prendrà en consideració la xifra de població del municipi que ostenti la
capitalitat de l’ens territorial en el que estigui domiciliat aquest.
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial del
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la
reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots
atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa.

Article 27. Dissolució.
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
a.
b.
c.
d.
e.

Per mutu acord dels ens consorciats.
Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del
consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents
o vinculades a alguna Administració
Per incompliment de l’objecte.
Per transformació en un altre ens.

27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus
òrgans competents.

ANNEX I
Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució.
-

Ajuntament d’Arenys de Munt

-

Ajuntament de Bellpuig.

-

Ajuntament de Campdevànol.

-

Ajuntament de Camprodon.

-

Ajuntament de Collbató.

-

Ajuntament de Figaró-Montmany.
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-

Ajuntament de Llanars.

-

Ajuntament de Lliçà de Vall.

-

Ajuntament de Massanes

-

Ajuntament de Montornès del Vallès.

-

Ajuntament de Mont-roig del Camp.

-

Ajuntament d’Olèrdola.

-

Ajuntament d’Olost.

-

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

-

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

-

Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

-

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

-

Ajuntament de Solsona.

-

Ajuntament de Tremp.

-

Ajuntament de Vacarisses.

-

Ajuntament de Vila-rodona.

-

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

ANNEX II
TEXT REFÒS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) AI 26-11-21

Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació
de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit
un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i
la resta de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els
Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a
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membres fundadors i la resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a
l’annex I d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous
membres sense necessitat de modificar aquests estatuts.
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, d’altres
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma
de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els
municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua amb qualsevol altra
modalitat, podran formar part del Consorci, únicament, en relació a aquells altres serveis
públics que gestionin de forma directa.
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
2.1. El Consorci té com a finalitat principal contribuir al foment de la gestió directa pública
dels serveis vinculats al cicle de l’aigua, com a mecanisme per a garantir una gestió
transparent, participativa, eficient i sostenible d’aquests serveis i la representació i defensa
dels interessos dels ens consorciats davant les administracions i organismes que
exerceixen competències en aquesta matèria.
2.2. En el marc de la seva finalitat, les funcions que corresponen al Consorci són les
següents:
o. Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que
tinguin competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi
ambient, per l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes
d'interès comú
p. Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en
relació amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol
dels serveis vinculats al cicle de l’aigua.
q. Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el
coneixement dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que
conformen el cicle de l’aigua.
r. Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho
precisin.
s. Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el
cicle integral de l’aigua.
t. Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats
presten directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos
hidrològics i mediambientals disponibles.
u. Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el
cicle de l’aigua.
v. Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels
serveis públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.
w. Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i
sostenible de l’aigua.
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x. Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament,
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals.
y. Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
z. Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle
integral de l'aigua i del medi ambient.
aa. Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres
tècniques de foment.
bb. Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades
anteriorment.

2.3. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa
de serveis que preveu la normativa.

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter
associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus
membres, amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de
les seves funcions.
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de
béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que
presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les
accions previstes en les lleis.
3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
La potestat reglamentària i d’autoorganització.
Les potestats tributària i financera.
La potestat de programació i planificació.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o
no vinculats amb el consorci.
o. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda
Pública per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes
regulats a la legislació en vigor.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Article 4. Règim Jurídic.
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts
i per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la
legislació municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya
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4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de
la seva adscripció.
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.
5.3.
El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho
acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua,
clavegueram, depuració i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot
el cicle de l’aigua com a forma de gestió associada dels serveis municipals de caràcter
reserva, obligatori i essencial dels municipis consorciats.
5.4.
La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, en els termes previstos en la
legislació sobre règim local, per qualsevol modalitat de gestió directa dels serveis prevista a
la normativa, i també mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. Si
l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa mitjançant la
societat mercantil de capital públic, el Consorci no podrà continuar l’expedient i haurà de
revocar la delegació.
Article 6 . Domicili
1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no
obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser modificat.
2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, o en
qualsevol municipi consorciat, també es podrà dur a terme en el municipi on tinguin la seu
les administracions supramunicipals consorciades, en el lloc i hora que siguin establerts per
la presidència. (Comentari: Permet que el consorci visiti el territori, el fa més proper i dona
flexibilitat)

Capítol 2. Govern del Consorci
Article 7. Òrgans del Consorci
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) La Junta Rectora
b) La Comissió Executiva
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El President o la Presidenta
e) El Vicepresident o vicepresidenta

Secció 1. La Junta Rectora
Article 8. Composició.
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8.1. La Junta Rectora és l’òrgan superior del Consorci i està integrada per un representant
de cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern
respectius.
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci designaran un representant titular i un
suplent per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El
representant suplent només podrà actuar en absència del titular.
8.3. Cada ens consorciat disposa d’un vot a la Junta Rectora, exercit per la persona que
ostenta la representació.
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.

Article 9. Atribucions de la Junta Rectora.
9.1. Correspon a la Junta Rectora les atribucions següents:
m.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

L'orientació general en l’exercici de les funcions del Consorci dins els objectius
estatutaris i l’aprovació d'un pla general i dels plans plurianuals d'actuació, que
han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els
projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
L'aprovació de comptes anuals.
L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament.
L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec
directius, règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis
col·lectius de treball.
El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la
Gerència del Consorci.
Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen
aquests Estatuts.
L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al
sosteniment del consorci
La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions públiques
patrimonials no tributàries i els preus públics.
Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci,
superiors a una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter
plurianual i el seu pla de finançament.

9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern
del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a
aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), i) i j) de
l’apartat 1 d’aquest article.

Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords de la Junta Rectora.
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10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre i en sessió
extraordinària sempre que sigui convocada pel president o la presidenta, o a petició d'una
tercera part dels seus membres.
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent i
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.
Les convocatòries es podran fer per mitjans electrònics.
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà
d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no
s'estima, es procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf
anterior.
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva
inclusió per la majoria simple dels vots presents.
10.6. Per la constitució de la sessió serà necessari, com a mínim, l’assistència d’un terç del
nombre legal de membres.
10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple
dels membres presents.
10.8. S’exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de
nous membres en el Consorci, la creació d'ens instrumentals, la transferència de funcions o
activitats a altres entitats externes i l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzades per altres administracions que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres de la Junta.
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti
aportacions econòmiques extraordinàries, així com la modificació dels seus Estatuts,
requeriran a més de la majoria absoluta del , la ratificació pels òrgans competents dels seus
membres. (Comentari: és a efectes de que no es confongui amb la determinació de les
quotes ordinàries)

Secció 2. La Comissió Executiva
Article 11. Composició i règim.
11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre
5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats
de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà
delegar-li part de les seves atribucions.
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11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals.
11.4. La Comissió nomenarà entre els seus membres de la Junta Rectora les persones que
ocuparan la presidència i la vicepresidència.
11.5. El règim de les sessions i adopció d’acords serà el mateix que el de la Junta Rectora.
Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 2 dies, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb
aquest caràcter haurà de ser ratificada per la comissió. Podran fer-se reunions total o
parcialment telemàtiques en les mateixes condicions que la Junta Rectora.
11.6. Assistiran a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.
Secció 3. La Comissió especial de Comptes.
Article 12. Composició i règim
12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i
12 membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta
Rectora. El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora.
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta
Rectora d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.

Secció 4. Reunions no presencials.
Article 13. Règim de funcionament
13.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència
física dels membres dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà
d’assistir d’aquesta manera un mínim d’una tercera part dels seus membres.
13.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen
en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves
deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.
13.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.
13.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests.

Secció 5. La presidència.
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Article 14. President o presidenta
14.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.
14.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components.
14.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta
Rectora tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi
de nomenar-los per iguals períodes de temps.
14.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o
entitat consorciada.
14.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o
alcaldessa del municipi al qual està adscrit el consorci tindrà la facultat de convocar la
sessió constitutiva del consorci.
Article 15. Funcions del president o presidenta.
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:
t. Representar institucionalment el Consorci.
u. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
v. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
w. Impulsar i supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la
documentació i els informes que creguin oportuns.
x. Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels
acords de la Junta Rectora.
y. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques
en l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin
d’integrar-los.
z. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
aa. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i
reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del
Consorci.
bb. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres
entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin
establir. Que no siguin competència de la Junta Rectora.
cc. L’aprovació de les operacions de crèdit.
dd. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens
perjudici de les facultats reconegudes a la Junta Rectora.
ee. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del
president o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en
aquesta matèria.
ff. L’ordenació de pagaments del consorci

27

gg. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el
millor funcionament del Consorci
hh. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora.
ii. Aprovar la liquidació del pressupost.
jj. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
kk. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i
funcionament de les diverses activitats del consorci.
ll. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes
expressament a la resta d’òrgans del Consorci.

Secció 6. La vicepresidència
Article 16. Funcions
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les
funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el
president o la presidenta delegui.

Capítol 3. La Gerència
Article 17. Nomenament i naturalesa del càrrec.
17.1.- La Junta Rectora nomenarà una persona física o jurídica perquè exerceixi la gerència.
17.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci
17.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’una persona física per exercir la gerència, tindrà
la condició de càrrec d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació
de naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i
les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable.

Article 18. Funcions
Corresponen a la Gerència les funcions següents:
p. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars
q. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals
d’actuació del Consorci.
r. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
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s. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora, de la Comissió i les
disposicions de la Presidència.
t. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles
consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan
l’operació no superi el 10% del pressupost del Consorci
u. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li
hagin estat conferides per la Junta Rectora.
v. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a
un milió d’euros (1.000,000,00 €).
w. D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir
les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de
caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb
els criteris o les instruccions que estableix la Junta Rectora.
x. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de
pagaments en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.
y. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis,
les instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de
qualitat dels serveis.
z. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de
sotmetre a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per
aa. al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la
confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.
bb. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
cc. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.
dd. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora
o el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències.

Capítol 4. Altres òrgans.
Article 19. Funcionaris habilitats.
19.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones
que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera
accidental en la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la
secretaria o una persona funcionària de la plantilla del consorci, o de manera interina.
19.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les
reunions de la Junta, la qual degudament signada i amb el vistiplau del president o
presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles
altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic,
podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-audio-actes.
19.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva
del Cicle de l’Aigua.
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Capítol 5. Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable.
Article 20. Patrimoni.
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci:
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini
públic que li adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci que conservaran
la qualificació originària, en relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la
conservació i la millora en els temes que estableixin els corresponents acords.
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i
aprovarà anualment la Junta Rectora.
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres
unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.
Article 21. Recursos.
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
h. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades
i. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb destí
patrimonial del consorci.
j. Els rendiments dels serveis que presti
k. Els productes del seu patrimoni
l. Els crèdits que s’obtinguin
m. Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius
n. Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.

al fons

21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es
determini amb la xifra de població de cada ens consorciat. Si l’ens consorciat no es tracta
d’un municipi es prendrà en consideració la xifra de població del municipi que ostenti la
capitalitat de l’ens territorial en el que estigui domiciliat aquest.
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial del
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la
reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots
atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa.

Article 22. Pressupost.
22.1.- La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses
abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent.
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22.2.- En el pressupost seguirà la normativa reguladora de les hisendes locals amb les
particularitats, si escau, establertes pels consorcis.

Article 23. Comptabilitat i control econòmic.
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de l’Ajuntament
al qual resti adscrit.
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom
de l’entitat.
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de
l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci.
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al compte
general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.

Article 24. Liquidació del pressupost i comptes anuals.
24.1.- La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del consorci, del que es
donarà compte a la junta rectora en la primera sessió posterior que porti a terme.
24.2.- Els comptes anuals seran sotmesos per la presidència a l’aprovació de la junta rectora
amb l’informe de la comissió especial de comptes, tot de conformitat amb el procediment
establert a la legislació de règim local.
24.3.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes
que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer
lloc, a l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en
equipament propi del Consorci, i donar suport a la formació dels professionals dels Consorci i
dels ens consorciats.

Capítol 6. Règim del personal i contractació.
Article 25. Règim de personal.
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no se li
exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments consorciats.
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui d’acord
amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual es trobi
adscrit en cada moment, i la seva remuneració no podrà superar les retribucions que per a
llocs de treball equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual s’adscrigui.
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Article 26. Règim de contractació.
La contractació d’obres i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre contractació del
sector públic.
Capítol 7. Dissolució i separació
Article 27. Dissolució.
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
f.
g.
h.
i.
j.

Per mutu acord dels ens consorciats.
Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del
consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents
o vinculades a alguna Administració
Per incompliment de l’objecte.
Per transformació en un altre ens.

27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus
òrgans competents.

Article 28. Liquidació dels béns.
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les
Administracions consorciades.
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les aportacions
al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació únicament a favor
de les entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al mateix.
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per aquest
concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al mateix, la
quota de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament de l’activitat
aportades anualment per cada entitat des de la seva incorporació al Consorci.
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del
Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci.

Article 29. Separació de les entitats consorciades.
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29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol
moment mitjançant un escrit dirigit als eu president.
29.2.- Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per
qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local.
29.3.- En el supòsit de que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la
manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts.
Disposicions addicionals.
Primera. Quòrums
Els quòrums establerts en aquests eestatuts es calcularan per arrodoniment de la meitat de
la unitat superior.
Segona. Modificació d’Estatuts
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent:
a)
b)
c)
d)

Aprovació inicial per part de la Junta Rectora.
Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres.
Informació pública pel termini de trenta dies
Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa Junta
Rectora.

ANNEX I

Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució.
-

Ajuntament d’Arenys de Munt

-

Ajuntament de Bellpuig.

-

Ajuntament de Campdevànol.

-

Ajuntament de Camprodon.

-

Ajuntament de Collbató.

-

Ajuntament de Figaró-Montmany.

-

Ajuntament de Llanars.

-

Ajuntament de Lliçà de Vall.
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-

Ajuntament de Massanes

-

Ajuntament de Montornès del Vallès.

-

Ajuntament de Mont-roig del Camp.

-

Ajuntament d’Olèrdola.

-

Ajuntament d’Olost.

-

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

-

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

-

Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

-

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

-

Ajuntament de Solsona.

-

Ajuntament de Tremp.

-

Ajuntament de Vacarisses.

-

Ajuntament de Vila-rodona.

-

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació,
Formació Professional i Universitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=131.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=161.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=222.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

34

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=239.0

Servei d’Estratègia i Governança

4-

APROVAR EL SISTEMA D’INTEGRITAT INSTITUCIONAL –

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=265.0&endsAt=457.0

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació
Professional i Universitat, presenta la proposta següent:
I. El Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró té entre les seves prioritats la de
“generar un marc de relació amb la ciutadania basat en els principis del bon govern”.
II. Un dels elements que es van incorporar a aquesta estratègia va ser el Codi de
Conducta i Bon Govern de l'Ajuntament de Mataró i del seu sector públic local que pretén,
en últim terme, construir un sistema d'integritat institucional en el qual s’insereix el Codi.
III. Per tal de materialitzar aquesta voluntat, des del 2018, l'Ajuntament de Mataró ha estat
treballant en el disseny d'un Sistema d'Integritat Institucional. Un disseny que encaixa i es
reforça amb l'aplicació de les mesures obligatòries com a entitat executora dels fons del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant PRTR).
IV. En aquest context, el Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del
programa NextGenerationEU, l'instrument d'estímul econòmic més gran mai finançat per la
Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.
V. Per fer efectives les iniciatives plantejades al PRTR, les administracions públiques han
d'adaptar els procediments de gestió i el model de control pertinents regulades, entre
d’altres, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre de 2021 per la que es configura el
sistema de gestió del PRTR, i en concret, l’article 6 en els seus apartats següents:
-

apartat 1, segons el qual, tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució
de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de mesures antifrau» que li
permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d’actuació respectiu, els fons
corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular,
pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d’interès.
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-

apartat 5, a), segons el qual, l’entitat executora dels fons disposa de 90 dies per
aprovar l’esmentat Pla de mesures antifrau a comptar des de la publicació de l’Ordre o
des que l’entitat es reconeguda com a executora de les mesures del PRTR.

VI. Mitjançant resolució de concessió definitiva de la Secretaria d’Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, d’11 de
desembre de 2021, l’Ajuntament de Mataró és beneficiari d’una ajuda per a l’elaboració de
projectes pilot de plans d’acció local de la Agenda Urbana Española, mitjançant la qual
s’instrumenta la inversió 6 de la component 2 del PRTR. L’Ajuntament de Mataró, en
conseqüència, queda obligat a complir amb les mesures recollides a l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre de 2021, anteriorment esmentada.
VII. Per tal de redactar la proposta de Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures
Antifrau l’1 de desembre de 2021 es va constituir una Comissió Antifrau, mitjançant Decret
10.775, de 23 de novembre de 2021, a qui se li va encomanar la definició de la política
antifrau i el disseny de les mesures necessàries que permitin prevenir, detectar, corregir i
perseguir els intents de frau. Així, mitjançant diferents sessions de treball, en base al
bagatge propi i com a entitat executora obligada a disposar d’un Pla Antifrau, l’Ajuntament
de Mataró ha elaborat el Sistema d'Integritat Institucional que incorpora les mesures
establertes al Pla de Mesures Antifrau (veure Annex).
Vist l’informe-proposta de la Gerència municipal.
Vist l’informe jurídic de Secretaria General.
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 de Presidència, previ Dictamen
de la Comissió Informativa Municipal de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia
Mataró, proposo al Ple de l´Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau de
l’Ajuntament de Mataró.
SEGON.- Publicar el Sistema Integral Institucional a la Seu Electrònica de la Corporació,
a efectes del seu general coneixement”.

SISTEMA D’INTEGRITAT INSTITUCIONAL
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2.3 Fase 3. Disseny del Sistema d’Integritat Institucional
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El procés d’elaboració del pla d’acció del Sistema d’Integritat Institucional ha comptat amb diferents
etapes.

3. PLA D’ACCIÓ DEL SISTEMA D’INTEGRITAT INSTITUCIONAL

3.1 Mesures de prevenció
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Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació,
Formació Professional i Universitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=282.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=389.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=414.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=445.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei d’Ingressos

5-

DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET

DE DUES LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA
PER J.O.G. I C.L.G.C.El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=457.0&endsAt=583.0

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la proposta següent:
“Antecedents
1.- En data 2 de novembre de 2017 el senyor J.O.G. (NIF núm. XXXX) i la senyora C.L.G.C.
(NIF núm. XXXX), van presentar en aquest Ajuntament un escrit sol·licitant la declaració de
nul·litat de ple dret de les liquidacions núm. 3877128 i 3877129, ambdues de quota
1.067,35 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU), per la transmissió de data 16 de juny de 2014, de la finca situada al carrer XXXX,
XXX ESC X XX XX, de Mataró.
Les persones recurrents manifesten que no es va produir el fet imposable del tribut, ja que
van vendre la finca per un preu inferior al d’adquisició. Invoquen diverses sentències
dictades en els darrers anys per alguns òrgans jurisdiccionals, les quals manifesten que no
es produeix el fet imposable d’aquest impost (l’increment de valor) en els casos en què no
s’hagi generat un increment de valor real.
2.- Per mitjà del decret núm. 1063, de 2 de febrer de 2018, del regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat pel
contribuent, tot argumentant que les liquidacions discutides eren fermes i dit recurs havia
estat presentat amb posterioritat, de manera que era inadmissible a tràmit (GT 1515/2017).
En dit decret es va manifestar que les liquidacions citades havien estat notificades a les
persones interessades en data 5 de novembre de 2014 i que no constava que haguessin
presentat recurs de reposició contra aquestes en el termini del mes següent a la seva
recepció. Atès que la sol·licitud no es basava en cap de les causes de nul·litat indicades a
l’article 217.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), de manera

69

que la present petició del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret havia de ser
inadmesa a tràmit, en virtut de l’article 217.3 de la mateixa LGT.
També manifestava que calia tenir present que la sentència de data 11 de maig de 2017 del
Tribunal Constitucional no té efectes retroactius, de manera que no afecta les liquidacions
que fossin fermes en la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la
qual va produir-se en data 15 de juny de 2017.
Efectivament, d’acord amb l’article 38.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, les sentències dictades en procediments d’inconstitucionalitat tindran
el valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i produiran efectes generals des
de la data de la seva publicació en el BOE.
Les liquidacions discutides havien esdevingut fermes en data 5 de desembre de 2014. En la
mesura que la fermesa de les liquidacions va produir-se abans de la publicació en el BOE de
la sentència del Tribunal Constitucional, dites liquidacions no es veien afectades per aquesta
resolució.
3.- En data 21 de febrer de 2018 les persones interessades van presentar un escrit que
qualifiquen com a recurs de reposició, contra el decret núm. 1063, de 2 de febrer de 2018.
Reiteraven que els preceptes de la Llei d’hisendes locals afectats per la sentència de data 11
de maig de 2017 del Tribunal Constitucional són inconstitucionals i nuls, així com no s’havia
produït cap increment de valor. També tornaven a manifestar que les liquidacions discutides
lesionaven drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional.
4.- Mitjançant el decret núm. 6154, de 4 de juliol de 2018, del regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, es va inadmetre a tràmit l’escrit presentat en data 21 de
febrer de 2018 pels interessats i, en conseqüència, confirmar el decret núm. 1063, de 2 de
febrer de 2018.
Dit decret manifestava que, tal com s’havia exposat en el decret impugnat, el procediment
extraordinari de revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret previst a l’article 217 LGT exigeix
que el cas concret pugui ésser subsumit en algun dels supòsits expressament previstos per
dit precepte. Les persones contribuents asseguraven que les dues liquidacions citades
lesionaven drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional. En aquest aspecte, cal
recordar que els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional són els regulats dels
articles 10 a 24 de la Constitució Espanyola, més els articles 10 (dignitat de la persona) i
30.2 (objecció de consciència). Com sigui que les persones interessades no invocaven cap
d’aquest dret, la inadmissió a tràmit va ser ajustada a dret.
5.- El contribuent va impugnar els dos decrets citats en via contenciosa administrativa i així,
en data 9 de desembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona va
dictar sentència estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 262/2018-A i va
condemnar aquest Ajuntament a iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple dret
respecte de la sol·licitud formulada per la part actora i a resoldre’l de forma expressa.
L’òrgan jurisdiccional considera que dels escrits presentats per les persones contribuent es
deriva clarament que van emprar la via prevista a l’article 216 a), relatiu a la revisió d’actes
nuls de ple dret, en concret el contemplat a l’apartat a) de l’article 217.1, és a dir, que l’acte
impugnat lesiona els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional, essent indiferent
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que no s’hagi al·legat el concret dret afectat. Considera que l’Ajuntament hauria d’haver
admès a tràmit la sol·licitud de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret, fet que no
suposa l’anul·lació de les liquidacions practicades, ja que prèviament cal haver seguit el
procediment administratiu establert per la Llei.
6.- En data 8 de març de 2021 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va disposar
donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència, tramitar el procediment de
revisió d’actes nuls de ple dret previst a l’article 217 de la Llei general tributària, respecte de
les liquidacions tributàries núm. 3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35 euros, de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
7.- Per mitjà del decret núm. 2521, de data 23 de març de 2021, del regidor delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va resoldre atorgar a les dues persones
interessades un termini de 15 dies, per tal que a la vista del contingut íntegre de l’expedient,
formulessin les al·legacions i presentessin els documents i justificacions que consideressin
escaients, respecte del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de les liquidacions
tributàries núm. 3877128 i 387129.
8.- Les persones contribuents van rebre la notificació del decret precedent en data 8 d’abril
de 2021. Transcorregut el termini de 15 dies concedit, les persones contribuents no van
formular cap al·legació.
9.- En virtut del decret de l’alcalde núm. 8533, de data 29 de setembre de 2021, 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.
10.- En data 2 de desembre de 2021 la CJA va emetre el dictamen núm. 377/2021, en el
qual informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró
a instància de les persones interessades amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de
les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
corresponent a la transmissió, l’any 2014, d’una finca situada al carrer de XXXX.
Fonaments de dret
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.
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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, les persones contribuents
manifesten que no es va produir el fet imposable del tribut, ja que van vendre la finca per un
preu inferior al d’adquisició. Invoquen diverses sentències dictades en els darrers anys per
alguns òrgans jurisdiccionals, les quals manifesten que no es produeix el fet imposable
d’aquest impost (l’increment de valor) en els casos en què no s’hagi generat un increment de
valor real. La sentència de data 9 de desembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona considera que dels escrits presentats per les persones contribuent es
deriva clarament que van emprar la via prevista a l’article 216 a), relatiu a la revisió d’actes
nuls de ple dret, en concret el contemplat a l’apartat a) de l’article 217.1, és a dir, que l’acte
impugnat lesiona els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional.
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en l’esmentada causa 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 les liquidacions discutides
vulneren aquests drets per haver estat emeses 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 les liquidacions discutides ja haguessin esdevingut fermes.
Conseqüentment, aquesta al·legació no pot prosperar.
També cal manifestar que tant la CJA, com el Tribunal Suprem, han desestimat al·legacions
equivalents 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.
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Com a corol·lari, escau tenir present la sentència núm. 356, de data 23 de desembre de
2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en seu del
procediment abreujat núm. 372/2020-D, en virtut de la qual es va desestimar el recurs
contenciós administratiu formulat per una persona contribuent contra l’acord plenari de
denegació de la declaració de nul·litat de ple dret de diverses liquidacions de l’IIVTNU. La
sentència tracta un supòsit de fet molt similar al present i conclou que la declaració
d’inconstitucionalitat de data 11 de maig de 2017 de diversos preceptes reguladors de
l’IIVTNU de la Llei d’hisendes locals no és subsumible en cap de les causes de nul·litat de
ple dret establertes a l’article 217.1 de la Llei general tributària. Per tant, les liquidacions de
l’IIVTNU fermes no es veuen afectades per aquesta sentència.
Dita sentència també es pronuncia respecte dels efectes de la sentència de data 26
d’octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, la qual declara la inconstitucionalitat dels
preceptes reguladors de la base imposable del tribut. Manifesta que les liquidacions que
haguessin esdevingut fermes abans del 26 d’octubre de 2021 no són revisables a l’empara
de la darrera sentència del Tribunal Constitucional. Així doncs, els raonaments exposats en
aquesta sentència són plenament aplicables al cas present, ja que les dues liquidacions
discutides havien esdevingut fermes abans de la seva impugnació.
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 instada en data 2 de
novembre de 2017 pel senyor J.O.G. i per la senyora C.L.G.C., de les liquidacions núm.
3877128 i 3877129, ambdues de quota 1.067,35 euros, de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 16 de juny de
2014, de la finca situada al carrer XXXX, XXX ESC X XX XX, de Mataró.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i a la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=481.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
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https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=552.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=573.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

En aquests moments s´incorpora a la sessió la Sra. Sara Martinez Vega, portaveu del grup
municipal d´En Comú Podem Mataró.

Servei de Compres i Contractacions

6-

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL

SERVEI DEL BAR/RESTAURANT DE L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=583.0&endsAt=944.0

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 acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’octubre de 2021, es va iniciar el
procediment de contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l’edifici del Cafè
Nou de Matarò, 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, amb un valor estimat del contracte de 5.803,537,30 euros.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes va presentar oferta un únic licitador, la
Fundació CEO del Maresme.
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3. En data 4 de novembre de 2021, es va reunir la Mesa de contractació i es va obrir el
sobre A de la licitació, corresponent a la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs. Es qualifica la documentació i es considera correcta, per la qual cosa es
declara la Fundació CEO del Maresme admesa a la licitació.
4. A continuació i en el mateix acte de la Mesa, es va obrir el sobre B, corresponent a la
documentació per valoració dels criteris subjectes a judici de valor i es remet la proposició
tècnica a la Direcció de Cultura per tal que emeti l’informe de valoració.
5. Mitjançant informe de data 26 de novembre de 2021, la directora de Serveis de l’Àmbit de
Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, s’efectua la valoració del sobre B conclou que Fundació
CEO del Maresme compleix els requeriments essencials del plec tècnic. S’acompanya
l’informe amb el detall de la valoració.
6. En data 26 de novembre de 2021, reunida la Mesa de contractació, es va donar compte
de l’informe del sobre B, el qual és acceptat pels seus membres i a continuació es va obrir
els sobre C, relatiu a la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules), amb el
resultat següent:
“a) CÀNON FIX. Que una vegada finalitzat el període de carència, ofereixo un cànon anual,
(en números i lletres) de 14.100€ (catorze mil cent euros), IVA no inclòs (Mínim 14.050€ IVA
no inclòs).
b) CÀNON VARIABLE. Que una vegada finalitzat el període de carència, ofereixo un cànon
anual variable del 5% del resultat net de l’exercici si aquest es superior a 30.000€ (Mínim
3%).
c) INVERSIÓ INICIAL. Que ofereixo efectuar una inversió inicial (en números i lletres) (de
noranta- sis mil nou-cents vuitanta-u amb quaranta-dos cèntims) 96.981,42€ IVA inclòs
(Mínim 70.000€ IVA inclòs, màxim 100.000€ IVA inclòs).
d) PRODUCTES DE PROXIMITAT. Que ofereixo que un 20% de les compres setmanals
d’aliments correspongui a productes amb la qualificació de Productes de proximitat.
e) PRODUCTES ECOLÒGICS. Que ofereixo un 10% de les compres setmanals d’aliments
correspongui a productes amb la qualificació de Productes d’ecològics.
f) INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES. Que ofereixo un nombre de 45% s/gluten, 45%
s/lactosa, 15% vegà, i 55% ovolacteovegetarià dels productes aptes per a persones amb
intoleràncies”.
7. Es remet a la Direcció de Cultura la documentació del sobre C perquè informi al respecte.
Examinada la documentació, en data 17 de desembre de 2021 es requereix aclariments a
l’entitat licitadora. Aquesta presenta aclariment dins de termini i per registre E-08121-2021063546.
8. Mitjançant informe de data 22 de desembre de 2021, de la directora de Serveis de l’Àmbit
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, s’efectua la valoració de la proposició continguda al

75

sobre C i es conclou que la documentació presentada per Fundació CEO del Maresme
compleix amb els requeriments essencials del ple tècnic. S’acompanya l’informe esmentat
amb la valoració detallada.
9. En data 23 de desembre de 2021, reunida la Mesa de contractació es va donar compte de
l’informe de valoració del sobre C i es va proposar adjudicació a favor de Fundació CEO del
Maresme.
10. D’acord amb el previst en la Disposició Addicional Quarta de la LCSP, en tractar-se d’un
procediment de contractació reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i
empreses d’inserció, no s’exigeix garantia definitiva.
11. Aquest expedient, per les seves característiques no genera despesa directa per a la
Corporació, atès que l’adjudicatari serà retribuït pels usuaris dels serveis compresos en
l’objecte del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
És òrgan competent per a la present contractació el Ple Municipal, d’acord amb el que
preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que m’han estat
conferides, PROPOSA al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Adjudicar la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l’edifici
del Cafè Nou, 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, a favor de l’empresa FUNDACIÓ CEO DEL MARESME,
per una durada inicial de sis anys i amb estricta subjecció a la resta de condicions
establertes en la seva oferta, així com als requeriments dels plecs i els següents imports:
a) CÀNON ANUAL FIX de 14.100€, IVA no inclòs.
b) CÀNON ANUAL VARIABLE del 5% del resultat net de l’exercici si aquest es superior a
30.000€.
c) INVERSIÓ INICIAL de 96.981,42€ IVA inclòs.
SEGON. L’adjudicatària disposarà d’un termini no superior a 15 dies hàbils per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu a comptar del dia següent al que hagi
efectuat la notificació.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i publicar-la al perfil del contractant.
QUART. Comunicar l’adjudicació a la Direcció de Cultura, al Servei d’Ingressos i al Servei
de Tresoreria.”
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Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i
Transició Ecològica i Cultura:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=594.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=700.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=836.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=881.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=918.0

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

7-

APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ

PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENTS MATARÓ–NORD
PER L’AMPLIACIÓ DEL CAP ROCAFONDA I TRASLLAT DE PISTES
DE PETANCA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=944.0&endsAt=1430.0
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i
Comerç, presenta la proposta següent:
“La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, el 13 de desembre
de 2021, ha acordat suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla
especial d'equipaments Mataró-Nord per l'ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes
de petanca, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les
prescripcions següents:
1.1. Cal mantenir les qualificacions urbanístiques d’acord amb la part valorativa.
1.2. Cal aclarir, respecte de l’apartat 2.1 dels articles 5 i 6 que es refereix exclusivament a
equipaments públics. Així mateix, cal clarificar el concepte d’avanç de pla o pla director
d’acord amb la part valorativa.
1.3. Cal excloure l’ús d’aparcament com ús compatible a l’apartat primer de les condicions
d’ús.
El servei tècnic municipal ha redactat el text refós conforme les prescripcions indicades. Els
canvis introduïts són els següents:
-

S’elimina del redactat del document, en la part escrita i gràfica qualsevol referència a la
Modificació geomètrica dels límits entre els Sistemes d’Equipaments (E)(E) de diferents
usos, i entre Sistema d’Equipaments i d’Espais lliures (E)(V).

-

S’elimina la qualificació de aparcament soterrat Ca compatible amb la clau
d’Equipament, en la fitxa 24.

-

Es rectifica la normativa per clarificar que les determinacions són pels equipaments de
titularitat pública.

-

Es determina que l’ordenació dels Equipaments dins els àmbits projectuals, tan amb
ordenació global com amb individual, es farà amb l’aprovació d’un Pla especial per la
definició d’usos i condicions d’edificació.

Vist l’informe jurídic i l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla especial de la Modificació puntual del Pla especial
d'equipaments Mataró-Nord per l'ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de
petanca, d’acord amb les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de 13 de desembre de 2021.

78

Segon.- Trametre còpia del document tècnic i de l’expedient administratiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.”

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=964.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1109.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1142.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1318.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1361.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1402.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

8, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES.

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1415.0
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Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats

8-

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

DE

LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES,

SEGONS

L’ARTICLE 73.10 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1430.0&endsAt=1960.0

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i
Comerç, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
La regulació municipal de la tramitació de les llicències urbanístiques a Mataró es recull
actualment en l’ordenança municipal de llicències urbanístiques, que va ser aprovada en
sessió de 5 de desembre de 2019 (BOPB de 13/12/2019 i DOGC de 19/12/2019).
En l’any 2021, es detecten amb el seu redactat actual mancances, aspectes millorables, i en
alguns aspectes s’ha convertit en una norma insuficient per tal de cobrir les demandes dels
ciutadans i dels diferents operadors, per la qual cosa fa necessari la seva modificació en
alguns aspectes per garantir el màxim d’eficàcia i eficient en els tràmits de llicències
urbanístiques.
Al mateix temps, en data 23 d’abril de 2021 entra escrit de l’empresa Aigües de Mataró
sol·licitant incloure un article en l’ordenança municipal de llicències urbanístiques amb la
voluntat de promocionar la connexió dels edificis nous al Tubverd.
En data 31 d’agost de 2021, s’inicien les tasques per elaborar un avantprojecte de
modificació de l’Ordenança de llicències urbanístiques de l’Ajuntament de Mataró i per
Decret 7554 de 31.08.2021, la Regidora Delegada, sotmetre a consulta prèvia a l’elaboració
de la Modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques des del 1 de setembre
fins el 15 de setembre de 2021.
Per Decret 11815, de 21 de desembre de 2021, es resol aprovar l’avantprojecte de
modificació de l’ordenança de llicències urbanístiques i al mateix temps es ratificar la
formació d’una comissió d’estudi per l’elaboració i tramitació del text de modificació de
l’ordenança municipal. Es tramita una còpia del mateix als grups municipals, i als interessats
per tal que poguessin aportar les al·legacions i esmenes que creguessin oportunes.
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Transcorregut el termini concedit, no consta registrada cap al·legació o suggeriment dels
grups municipals a l’esmentat avantprojecte. Pel que fa al procés participatiu obert per a
donar audiència a la ciutadania i a les entitats, i dins el termini per fer-ho, les aportacions les
ha efectuat ha estat:
-

Aportació 1 a l’article 54
Aportació 2 a l’article 47
Per informe del Servei de Llicències d’obres i activitats, amb el vist i plau del Director
d’Urbanisme es procedeix al seu anàlisi i es conclou que procedeix admetre la aportació 1 i
2, donat que es considera que eviten confusions a l’articulat, i afegeixen d’ofici esmenes a la
Carta de Colors i a l’article 101 , que es suprimeix el dibuix gràfic.
Fonaments de dret






Articles 4.1a), 49, 65.2, 70 i 84.1a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Articles 8.1.a), 52.2.d), 178, 236.1 a), 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Articles 128 i ss de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de
lesAdministracions Públiques.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Admetre les aportacions presentades per la ciutadania durant el període
d’audiència segons es motiva en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Llicències
Urbanístiques, amb les modificacions introduïdes a l’avantprojecte d’ordenança.
Tercer.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies hàbils comptats des
de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, perquè les persones
interessades puguin presentar reclamacions i/o suggeriments.
Quart.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en el cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment.”

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1447.0
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Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1647.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1747.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1875.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1944.0

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 (8) i corresponent als membres del grup municipal de
Junts per Mataró (1).

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.

Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

9-

APROVACIÓ

CONCESSIÓ

DE

DE

LES

BASES

SUBVENCIONS

REGULADORES
PER

DE

L’ORGANITZACIÓ

D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 2022.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1960.0&endsAt=2450.0
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LA

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i
Comerç, presenta la proposta següent:

“RELACIO DE FETS
1.- La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre
d’altres, fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat
a la ciutat, promocionar la indústria, el comerç, el turisme i l'emprenedoria; promocionar i
consolidar l’economia social i solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les
inversions.
La promoció de la ciutat i dels sectors econòmics vinculats és una aposta necessària i
prioritària que ha de conduir cap a la generació d’una economia complementària al model
productiu de la nostra ciutat.
2.-- Atès que la col•laboració público-privada és un element inherent en l’actuació de
l’administració pública es preveu poder donar suport a la realització d’activitats de
rellevància per a la ciutat que tinguin la capacitat de dinamitzar-la.
3.- La Cap de Servei de Promoció Ciutat i Comerç ha emès informe favorable a l’aprovació
d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar les
activitats que promoguin la dinamització econòmica, generin impacte econòmic i que
dinamitzin el turisme, el comerç, la gastronomia, etc. i que complementin l’oferta
d’activitats de Mataró (Subvencions per l'organització d'activitats de dinamització de ciutat),
per un import màxim de 8.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
420200.432160.47901 del pressupost municipal de 2022.
FONAMENTS DE DRET
- Resulta d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. L’article
22.1 de la llei estableix que el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramita
en règim de concurrència competitiva.
- L’article 23 del mateix text legal regula el procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva, i assenyala el contingut mínim i necessari de les bases
reguladores.
- Resulta també el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis.
- Les Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de
Mataró i els seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de
desembre de 1997 (BOP de data 23/12/1997).
- Les bases d’execució del pressupost vigent 2022
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- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
- La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- L’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern que estableix que les convocatòries i atorgament de les subvencions i
els ajuts públics és una informació subjecta al règim de transparència i el Reial Decret
1301/2019, de 8 de març pel que es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i demés ajudes públiques.
- L’òrgan competent per a l’aprovació de les presents bases reguladores és el Ple Municipal
d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable dels Serveis jurídics amb el vistiplau de Secretaria General, la
fiscalització preceptiva prèvia per part del Servei d’Intervenció i el Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les següents bases reguladores per a la concessió de subvencions per
l’organització d’activitats de dinamització de ciutat:

“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE CIUTAT

PER

1. Objecte
L’objecte de la subvenció és donar suport a la realització d’activitats de rellevància per
a la ciutat. Amb aquesta subvenció es pretén fomentar els esdeveniments i/o activitats
que promoguin la dinamització econòmica, generin impacte econòmic i que dinamitzin
el turisme, el comerç, la gastronomia, etc i que complementin l’oferta d’activitats de
Mataró.
Poden ser objecte de subvenció les activitats noves i puntuals, així com les 3 primeres
edicions d’activitats amb rellevància per a la ciutat fins a la seva consolidació.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva per dur a terme projectes d’interès a la ciutat, que es realitzin
entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2022.
En cas que es realitzin vàries edicions del mateix esdeveniment, només es podrà
presentar el projecte d’una edició, per convocatòria.
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2. Beneficiaris
Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques, entitats i
associacions sense ànim de lucre, que promoguin qualsevol activitat objecte d’aquesta
subvenció que s’organitzi a Mataró.
Únicament es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

3. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat
La present subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida pel propi
Ajuntament de Mataró pel mateix projecte subvencionable.
Malgrat l’anterior, la subvenció serà compatible amb qualsevol altra subvenció atorgada
pel mateix Ajuntament de Mataró per altres projectes i també amb les subvencions
rebudes per altres administracions o ens públics o privats incloses les que subvencionin
el mateix projecte subvencionable. Tanmateix, per aquest darrer supòsit, l'import
total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total
de l'actuació subvencionada.
4. Requisits dels beneficiaris per l’obtenció de la subvenció
Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques, persones jurídiques,
entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:
a. En cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el
registre públic corresponent.
b. Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada
per l’Ajuntament de Mataró.
c. Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament
amb l’Ajuntament i la resta d’Administracions (Seguretat Social i Hisenda).
d. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries
per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de
dones i homes.
e. No trobar-se en qualsevol de les situacions prevista a l’article 13 de la llei
38/2003 Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan
alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.
5. Quantitat de la subvenció
Quantia de la subvenció: L’Ajuntament destinarà per aquestes subvencions l’import de
8.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 420200.432160.47901 del
pressupost municipal de 2022, sense perjudici de les possibles ampliacions de la
dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord
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amb l’art. 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei
General de Subvencions.
L’import de la subvenció està supeditat al nombre de projectes presentats que superin
la valoració mínima exigida. S’atorgaran els imports objecte de subvenció a cadascuna
de les sol·licituds aprovades de forma proporcional als punts obtinguts.
En qualsevol cas l’import màxim subvencionable serà de 2.500,00 € per les primeres
edicions, 2.000,00 € per les segones edicions i 1.500,00 € per les terceres edicions, i
no podrà superar el 50% del total de la despesa realitzada.
Excepcionalment, una vegada examinades i valorades totes les sol·licituds, i sempre i
quan no s’hagi exhaurit el crèdit disponible en la convocatòria, es podrà ampliar
l’import màxim subvencionable de forma proporcional als punts obtinguts i al número
d’edició, i fins a exhaurir la partida pressupostària.
6. Publicitat de les bases i resolució d’atorgament
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de l’ajuntament de Mataró..
Convocatòria. La concessió de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència
competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
iscriminació.
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada
per l’òrgan competent.
Publicitat. La convocatòria per a la concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es
publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i per conducte seu, se’n
publicarà un extracte al BOPB. Així mateix, serà publicada a la seu electrònica de la
web l’Ajuntament www.mataro.cat.
Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOPB i fins el dia 30 de setembre de 2022.
Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds,
juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró ( https://seu.mataro.cat ).
Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la
documentació requerida a les bases, telemàticament o presencialment a les Oficines
d’Atenció
Ciutadana,
sol·licitant
cita
prèvia
obligatòria
a través
de
www.mataro.cat/citaprevia o a través del Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 (gratuït).
La documentació en paper que presentin les persones físiques a les oficines
municipals de registre, caldrà que sigui sense enquadernació per tal que pugui ser
digitalitzada.
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7. Documentació a presentar amb les sol·licituds

a. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment
dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
b. Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure
necessariament els següents aspectes:
1. Tipologia de l’esdeveniment, justificació i objectius.
2. Descripció detallada
3. Numero previst de participants
4. Ubicació i durada de l’esdeveniment (dates i horaris)
5. En cas de ser una activitat de pagament, determinar el preu.
6. Patrocinadors i col·laboracions
7. Pressupost global de l’esdeveniment desglossat d’ingressos i despeses que
justifiqui la viabilitat del projecte
8. Pla de comunicació i difusió mediàtica
9. Implicació de les entitats i empreses locals en l’organització i en
l’esdeveniment, si s’escau.
c. Declaració sobre la idoneïtat i complementarietat de l’activitat proposada respecte a
les activitats que es realitzen al municipi.
d. Pòlissa i rebut de l’assegurança de responsabilitat civil contractada davant de
tercers per cobrir els possibles danys i desperfectes que es puguin derivar dels actes
organitzats que es celebrin a l’espai públic. En el cas que l’activitat no s’hagi realitzat
en el moment de presentar la sol·licitud, es podrà substituir per una declaració
responsable en la que es comprometi a contractar-la en el moment de realitzar
l’activitat.
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta la plena acceptació d’aquestes
bases i l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que la concedeix obtingui de manera
directa l’acreditació de l’acompliment de les seves obligacions tributàries amb la
Seguretat Social i amb Hisenda, mitjançant certificats. En el supòsit que qui faci la
sol·licitud denegués expressament aquest consentiment, haurà d’aportar davant
l’òrgan que la concedeix els documents acreditatius corresponents.
En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè
existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini
de 10 dies hàbils, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.
8. Criteris de valoració
Els projectes de l’activitat es puntuaran d’acord als següents criteris que es puntuaran
fins un màxim de 24 punts
1. Solvència tècnica i qualitat de l’activitat. Concreció, claredat i detall de la
proposta i del seu finançament. Pla de comunicació i promoció del projecte.
Gratuïtat o no de l’activitat : Fins a 10 punt.
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2. Interès general de l’activitat per a la ciutat. Tipologia de destinataris a qui va
adreçada. Implicació de les entitats i empreses locals: Fins a 5 punts
3. Innovació del projecte. Complementarietat amb l’acció municipal: Fins a 5
punts
4. Potenciació de la perspectiva de gènere, la igualtat i/o la sostenibilitat
mediambiental i altres Objectius de Desenvolupament Sostenible: Fins a 4
punts
S’assignarà subvenció a aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima
requerida de 12 punts sobre el màxim de 24 punts.

9.

Òrgan de valoració
La instrucció del procediment de concessió correspondrà al Servei de Promoció de
Ciutat i Comerç.
La proposta de concessió de les concessions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït per:
President: Director d’Ocupació i Promoció Econòmica o en qui hagi pogut delegar.
Secretaria: Assessora jurídica de la Direcció de Promoció Econòmica o en qui hagi
pogut delegar.
Vocal: Cap de Servei de Promoció Ciutat i Comerç o en qui hagi pogut delegar
Vocal: Cap de Secció de Promoció Ciutat i Comerç o en qui hagi pogut delegar.
La resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a la
Regidora Delegada d’Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç.
L’òrgan competent per a la concessió podrà deixar desert el concurs i no esgotat el
crèdit total previst.

10. Procediment d’atorgament
Rebudes les sol·licituds de subvenció dins del període selectiu, seran examinades, i
comprovades, requerint-ne, en cas contrari al sol·licitant perquè en el termini de 10
dies subsani la falta de requisits o acompanyi els documents preceptius, advertint-lo
que si no ho fes se’l tindria per desistit de la petició en els termes de l’art. 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Un cop comparades i valorades les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris
fixats a la convocatòria, s’emetrà informe amb el resultat de l’avaluació i s’elevarà a
l’òrgan competent per a la seva concessió segons la puntuació obtinguda, i sense
perjudici del previst a la base 5ª d’aquestes bases reguladores.
El termini màxim per resoldre el procediment serà de tres mesos a partir de la data
màxima de presentació de sol·licituds.
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11 . Modificacions del projecte
S’haurà de comunicar qualsevol canvi que s’introdueixi en l’activitat objecte de la
subvenció, en el moment que aquest es produeixi. A aquest efecte, serà necessari que
la persona interessada presenti un nou projecte abans que finalitzi el termini
presentació de sol·licituds.

12. Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts
Per percebre les subvencions atorgades, les persones beneficiàries hauran de
justificar-ne l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, com a màxim el dia 31
de gener de 2023, i mitjançant la presentació de la documentació següent, sempre
signada i segellada:
a) Memòria detallada i valoració final de l'activitat a la qual s’ha atorgat la subvenció.
b) Liquidació econòmica de l’activitat objecte de subvenció juntament amb una relació
de les factures que justifiquin la subvenció concedida i les subvencions rebudes pel
mateix concepte.
c) Còpia de les factures i la documentació acreditativa del seu pagament que
justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida.
Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els requisits
següents:
- portar data de l'any en què s'atorgui la subvenció
- anar obligatòriament a nom de la persona beneficiària de la subvenció
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
qui expedeix la factura o raó social i de a qui s’adreça, NIF, descripció de l'operació
i contraprestació total, tipus impositiu aplicat o referència als preceptes aplicables
en cas d’operacions exemptes de l’impost, lloc i data de l'emissió)
Així mateix, les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableixi la normativa
vigent i les clàusules específiques.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada. Tanmateix no es consideren
despeses subvencionables les remuneracions de personal ni de les depeses de
professionals relatius a cursos, seminaris, minutes, etc.
No s’admetran factures emeses pel president/representant legal de l’entitat o persona
física sol·licitant en aquelles convocatòries en què es permet la participació de
persones físiques. La despesa imputable per treballs o serveis fets per membres de la
Junta de l’entitat beneficiària, diferents al desenvolupament del propi càrrec, i/o per
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empreses de les qual en siguin titulars o socis no podran excedir el 20 % de la
subvenció atorgada.
La justificació del pagament de les factures presentades es farà mitjançant: rebut,
transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d’indicar,
almenys, les circumstàncies següents: nom i cognoms o raó social o denominació
completa i NIF del deutor; número de rebut, import i factura a la que es refereix; data
de pagament; òrgan, persona o entitat que l’expedeix amb segell i signatura.
No podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts
intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional amb un import superior al que
estableixi la normativa vigent.
Quan s’acrediti el pagament mitjançant el timbrat de segells (pagat, cobrat, rebut, etc.),
hi haurà de constar la signatura i el segell que identifiquen el proveïdor.
d) Un certificat de la persona o del representant de l’entitat subvencionada que acrediti
la justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.
e) Pòlissa i rebut de l’assegurança de responsabilitat civil contractada davant de
tercers per cobrir els possibles danys i desperfectes que es puguin derivar dels actes
organitzats que es celebrin a l’espai públic.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà a l’entitat beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini
improrrogable de deu dies hàbils.
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la
justificació presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses
o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació de la
subvenció concedida d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Les entitats beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de
subvencions.

13. Forma de pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà quan s’hagi finalitzat l’activitat i s’hagi justificat
correctament , mitjançant transferència bancària al compte de la persona beneficiària.
14. Obligacions de les persones beneficiaries
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-

Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per
l’Ajuntament, i la restant normativa d’aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i RD 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el
reglament de la llei, en els preceptes que li siguin d’aplicació.

-

Disposar de la llicència o autoritzacions administratives que resultin pertinents abans
de l’inici de l’esdeveniment i/o activitat subvencionada.

-

Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme
l’Ajuntament.

-

Comunicar a l’Ajuntament de Mataró la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
publica o privada concurrent o ajuts per la mateixa finalitat, que no s'hagin declarat a
la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l’Ajuntament de
Mataró, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que
se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant
aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació .

-

Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament
(UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total
dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un
període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis”
percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, la seva
forma i l’objecte dels mateixos.

-

Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes
bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

15. Incompliment i reintegrament
L’incompliment de les obligacions imposades per aquestes bases a les persones
beneficiàries, si són constitutives d’infracció segons la tipificació establerta als arts. 56,
57 i 58 de la Llei General de Subvencions, donarà lloc a la tramitació del corresponent
expedient sancionador i establiment de les sancions corresponents, i al reintegrament
en els casos legalment establerts, d’acord amb la Llei General de Subvencions.
16. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure
circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter
personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i
tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
17. Règim jurídic i legislació aplicable
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El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència competitiva d’acord amb els principis
de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals
reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus
organismes autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de
1997 (BOP de data 23/12/1997), la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i i la resta de disposicions legals aplicables en matèria
de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
“”

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi
hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades.”

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=1975.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2154.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2216.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2325.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2413.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2436.0

92

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

8, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei d’Educació

10 - APROVAR EL DOCUMENT DE CRITERIS DE PLANIFICACIÓ
EDUCATIVA 2022-2027.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2450.0&endsAt=3240.0

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació
Professional i Universitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
El Ple Municipal de 2 de febrer de 2017 va aprovar el document Criteris de Planificació i
Proposta de Mapa Escolar de Mataró 2017-2022. Renovació del mapa escolar per a la
innovació educativa. La finalitat del document era establir una planificació a mig termini amb
el temps suficient de fer front als canvis demogràfics i a les necessitats educatives de la
ciutat.
En la reunió plenària del Consell Escolar Municipal (CEM) celebrada el 8 de juny de 2021,
s’acordà la creació d’una comissió de treball que s’encarregués de revisar i redactar una
nova proposta de planificació de cara als propers 5 anys. Aquesta proposta havia de tenir
en compte el nou decret d’admissió 11/2021, del 16 de febrer, de la programació de l’oferta
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educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
Les mesures incloses en aquest decret han de permetre treballar una planificació conjunta
de l’oferta pública i concertada al municipi, un pas més en la millora de l’equitat.
La Comissió es va reunir en tres ocasions: el 22 de setembre, el 6 d’octubre i el 20
d’octubre de 2021.
Els documents que la Comissió va utilitzar pels debat van ser:
- Decret 11/2021 sobre la programació de l’oferta educativa.
- Dades de padró de Mataró (habitants per naixement i barri).
- Criteris de planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017-2022, aprovats pel Ple
de l’Ajuntament.
- Evolució de les preinscripcions als centres educatius 2010-2021.
- Evolució de les matrícules als centres educatius 2010-2021.
- Distribució dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) als centres
educatius.
La Comissió va detectar tres reptes principals als que caldrà donar resposta en els propers
anys: el descens de la natalitat a la ciutat; la creixent demanda de formació postobligatòria;
i la necessitat de millorar la qualitat educativa.
L’ any 2017, en el marc de reformulació del nou reglament del Consell de la Formació
Professional, es constitueix la Comissió de Planificació del Consell FP. Aquesta Comissió la
integren les direccions dels centres educatius públics i concertats que oferten Formació
Professional a la ciutat.
A banda també en formen part els Serveis d’Ocupació i Educació de l’Ajuntament de Mataró
així com entitats econòmiques i de formació ocupacional com la FAGEM i EURECAT.
L’any 2018 s’elabora un primer document de Planificació que acaba sent aprovat en Plenari
del Consell FP on es dibuixa les línies dels propers anys i on s’aposta per constituir un grup
de treball amb els Serveis Territorials per parlar de Planificació. En aquest sentit, l’any 2019
s’inicien les negociacions per assolir el monogràfic sobre FP en el marc de la Taula mixta de
Planificació i s’assoleix un any més tard.
Des de llavors la tasca de la Comissió s’ha centrat en l’elaboració del full de ruta; Tenim un
Pla. A Mataró fem FP.
Aquesta proposta detallada en tres tempos (curt termini, mig termini, i llarg termini) veu
finalitzat el seu camí amb la jornada de treball del passat mes d’octubre de 2021, on totes les
direccions dels centres que fan FP a la ciutat, diferents serveis de l’Ajuntament, els mateixos
Serveis Territorials i d’altres persones expertes del territori elaboren una proposta de cap on
ha d’anar la Formació Professional els propers anys a Mataró.
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Aquesta proposta es presenta al Plenari del Consell FP celebrat el passat 1 de desembre de
2021 i passa per fer créixer la Formació Professional a la ciutat millorant oferta i espais.
Com a resultat, s’ha elaborat el document Criteris de planificació educativa 2022-2027.
Fonaments de dret
Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat, el regidor delegat de Presidència, Educació, Formació
professional i Universitat proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció del següent
acord:
Únic.- Aprovar el document Criteris de planificació educativa 2022-2027.

CRITERIS DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 2022-2027

El Ple Municipal del mes de febrer de 2017 va aprovar el document Criteris de Planificació i
Proposta de Mapa Escolar de Mataró 2017-2022. Renovació del mapa escolar per a la
innovació educativa. La finalitat del document era establir una planificació a mig termini amb
el temps suficient de fer front als canvis demogràfics i a les necessitats educatives de la
ciutat.
Les previsions d’evolució de la població escolar en el període 2022-27 indiquen una
davallada important de la població infantil, fet que pot suposar la pèrdua de molts grups
escolars, la pèrdua de concerts econòmics d’altres grups arribant inclús al tancament sobtat
d’alguna escola.
D’altra banda, la situació econòmica i social de la població de la ciutat i la comarca, planteja
diversos reptes com la lluita contra l’atur o la reducció de l’abandonament escolar prematur.
Amb l’objectiu de renovar el mapa escolar actual, ajustant-lo als canvis demogràfics de la
ciutat i als nous reptes que ens plantegem com a ciutat, el Consell Escolar Municipal i el
Consell de la Formació Professional de Mataró han estat treballant les següents propostes:
1. Demanar a la Generalitat la reducció de ràtio de P-3 a 20 alumnes per aula, per a tots
els centres educatius de la ciutat, garantint la suficient dotació econòmica que
compensi l’infrafinançament de tots els centres escolars.
2. Revisar el número de places reservades per alumnes amb necessitats educatives
específiques (nee) i ajustar-ho a la realitat del municipi. La reserva de places final
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s’ha de mantenir al llarg de tot el curs, tal i com diu el decret. Així mateix, cal millorar
els processos de detecció dels infants i joves amb nee.
3. Demanar a la Generalitat una major dotació dels professionals dedicats
específicament a l’atenció a la diversitat i a la inclusió: tècnics/ques d’integració
social; equips d’Atenció Psicopedagògica, psicopedagogs/es, orientadors/es,
infermers/es, i totes les Unitats Específiques que es dediquen a l’atenció de NEE.
4. D’acord amb les dades demogràfiques, en cas de que s’hagi d’eliminar algun grup
escolar, prendre les decisions seguint els següents criteris:
-

Vetllar per tal de que hi hagi oferta educativa a tots els barris de Mataró. Cap zona de
la ciutat pot quedar sense escoles i/o instituts.
Per tal d’evitar el tancament de centres i la conseqüent pèrdua de projectes educatius
a la ciutat, prioritzar la reducció del nombre de línies de P-3 , tenint en compte els
següents aspectes:
a) Centres amb un percentatge molt alt d’alumnes procedents d’altres
municipis.
b) Centres amb un percentatge molt baix d’escolarització d’alumnes amb
nee.
c) Centres amb índex de matrícula molt baixos.

5. En el cas de les escoles de màxima complexitat, es considera que passar de dues a
una línia pot ocasionar un augment de la segregació escolar, ja que al oferir menys
places escolars, aquestes poden quedar ocupades majoritàriament per germans
d’altres alumnes, accentuant el grau de complexitat del centre.
6. Fomentar la fusió d’escoles properes, amb l’objectiu de garantir l’ oferta de dues línies
a P-3 i poder evitar el tancament d’alguna escola. Aquests processos de fusió
s’haurien de treballar amb previsió, acompanyament i prou temps per cohesionar les
comunitats educatives en la creació d’un projecte comú, consensuat i enriquit per les
aportacions d’ambdós projectes.
7. En cas de que un centre hagi de tancar caldrà acompanyar a tota la comunitat
educativa, establint un calendari i un procediment que faciliti el procés i garanteixi la
matrícula dels seus alumnes en d’altres centres educatius de la zona o del municipi.
8. Demanar l’ampliació del model d’institut-escola a altres escoles de la ciutat, projecte
que ofereix un itinerari educatiu continuat als alumnes des dels 3 als 16 anys, i que
per tant ajuda a acompanyar les transicions entre etapes educatives, garantint la
continuïtat en l’atenció educativa i en el seguiment de l’alumnat.
9. Estudiar i consensuar un sistema d’adscripcions entre centres de primària públics i
instituts per tal d’afavorir la proximitat, la cohesió, la coordinació educativa entre
primària i secundària i la disminució de la segregació.

96

10. Demanar a la Generalitat accelerar la construcció de l’institut Les Cinc Sénies, centre
creat l’any 2017 per donar resposta a l’increment de la demanda de places d’ESO a
la ciutat.
11. Demanar a la Generalitat la planificació de la construcció de dos nous edificis per les
escoles de primària Joan Coromines i Germanes Bertomeu. Les instal·lacions que
ocupen actualment aquests dos centres es consideren plenament amortitzats i
requereixen d’una substitució completa.
12. En el curs 2021-2022, un important nombre de joves no ha pogut accedir a cap cicle
de Formació Professional. És necessari procedir urgentment a l’ampliació del número
de places de cicles formatius de grau mig i de grau superior a la ciutat, tenint en
compte les propostes del Consell de la Formació Professional de la ciutat.
13. El Consell de la Formació Professional de Mataró considera imprescindible fer créixer
la Formació Professional a la ciutat millorant oferta i espais, un creixement que passa
per fer canvis a l’oferta i tenint una visió a llarg termini, independentment de les xifres
demogràfiques, traçant una aposta clara i ferma per la FP a la ciutat. Aquest
creixement ha de ser en tots els seus subsistemes: FP bàsica, mitjana i superior;
Formació Ocupacional; i Formació Contínua.
14. Un cop estudiades les mancances d’oferta i demanda a la comarca, els percentatges
d’inserció laboral i els plans estratègics engegats o per engegar a la ciutat, les
famílies professionals que el Consell de la Formació Professional de Mataró
considera que cal ampliar o implantar són les següents:
-

-

Ampliar l’oferta de cicles de les famílies de: Sanitat; Comerç i Màrqueting; Informàtica
i Comunicacions; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Fabricació Mecànica,
Imatge Personal; i Instal·lacions i Manteniment.
Implantar cicles de les famílies de: Tèxtil, Confecció i Pell; Energia i Aigua; Agrària i
Indústries alimentàries; Fusta, Moble i Suro; Arts Gràfiques; i Imatge i So.

15. Davant d’un escenari de població cada vegada més envellida, es considera
imprescindible ampliar i adequar a les noves necessitats socials l’oferta de formació
al llarg de la vida (escoles d’adults i altres).
16. L’Ajuntament de Mataró proporcionarà periòdicament els indicadors oportuns per tal
d’anar ajustant la presa de decisions de planificació educativa.
17. L’Ajuntament de Mataró treballarà per fomentar la creació d’equipaments de ciutat
en els barris més estigmatitzats per tal d’afavorir la disminució de la segregació
escolar.
18. Demanar a les administracions un major esforç en l’atenció de les famílies
vulnerables per tal de reduir el fracàs escolar.
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Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació,
Formació Professional i Universitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2464.0

Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2734.0

Intervenció de la Sra. Teresa Navarro Andreu, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=2814.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3033.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3185.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3191.0

Servei d’Esports

11 - APROVAR LA PROPOSTA DE NOM: PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA REMIGIO HERRERO.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3240.0&endsAt=3453.0

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, presenta la proposta
següent:
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“FETS

1.- Arrel de la defunció del Sr Remigio Herrero el passat mes de febrer de 2020, referent
mataroní en l’àmbit polític i de vinculació amb l’ensenyament i l’esport a la ciutat, així com
també als seus valors i arrelament al territori , el Consell territorial de Cerdanyola, ha fet
arribar la seva petició al servei d’Esports per tal que traslladi al Consell Municipal
d’Esports la proposta per tal que la Pista municipal de Cerdanyola porti el seu nom.
2.- Un cop exposades aquestes sol·licituds al Consell Municipal d’Esports del 7 de juny i
21 de desembre de 2021 , s’acorda per unanimitat dels membres que en formen part,
elevar-ho a Ple, tal i com consta a l’acta d’acords de l’esmentat Consell.
3.- A la vista del contingut de l’informe tècnic efectuat pel Cap de Servei d’Esports, de
data 19 de gener de 2022, en el que es proposa la denominació de la Pista municipal de
Cerdanyola com a Pista municipal Remigio Herrero.
Per tot l’anterior, la Regidora Delegada d’Esports proposa al Ple Municipal l’adopció del
següent ACORD:

ÚNIC: Aprovar el nom de la Pista municipal de Cerdanyola com a
Remigio Herrero.”

Pista municipal

ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ DEL NOM QUE HA DE REBRE LA NOVA PISTA MUNICIPAL DE
CERDANYOLA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
MATARO.
“La manca d’oportunitat de la proposta formulada que es porta aprovació, de donar el nom
del traspassat Regidor Remigio Herrero a la nova pista municipal de Cerdanyola pel
procediment que s’ha seguit, és del tot incorrecte doncs vulnera les competències de la
Comissió Nomenclàtor.
El Consell territorial de Cerdanyola i el Consell Municipal d’Esports té el dret de formular les
propostes que vulgui en relació al nomenclàtor municipal, pel que fa als noms que de vies i
espais públics, però l’ òrgan que ha de valorar l’oportunitat de la proposta abans que arribi
al Ple Municipal es la Comissió del Nomenclàtor que té la competència i fixa els criteris de
manera no vinculant sobre els nous noms de les vies urbanes i dels espais públics del
municipi de Mataró, tal i como assenyala l’article 2.2 del seu Reglament.
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Malauradament el debat sobre nous noms es veu alterat si no és segueix el procediment
establert, ja sigui per no tenir en compte les diferents propostes plantejades per les entitats
de la ciutat o simplement per falta de definició prèvia dels criteris que s’han de seguir.
Si l’esperit de la proposta es homenatjar a un antic Regidor d’ aquest Ajuntament, la millor
manera és aconseguint el màxim d’ assentiments possibles entre els regidor municipals que
els ho han d’ aprovar.
Per tant, cal ser escrupolós en la tramitació, per evitar debats estèrils i mals entesos a fi
d’aconseguir el màxim consens possible.
De ben segur, que aquest és el millor que es por fer si el que es pretén és homenatjar a la
persona a qui es vol donar el nom d´un nou equipament municipal.
Per a tot això, aquest grup municipal formula ESMENA DE DEVOLUCIÓ DE LA
PROPOSTA en el sentit següent:
El Ple acorda la devolució de la proposta formulada i s’acordi remetre a la Comissió del
Nomenclàtor, a fi que en us de les seves atribucions, formuli la proposta adient sobre el nom
de la nova pista municipal de Cerdanyola.”

Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3368.0

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3453.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3593.0

Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3649.0

Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3859.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3935.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=3991.0

VOTACIÓ ESMENA
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i
corresponent als membres del grup municipal de Junts per
Mataró (1).

Vots en contra:

16, 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
de Ciutadans (2).

Abstencions:

Cap.

DECAU L´ESMENA

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4005.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4124.0

VOTACIÓ DEL PUNT NÚM. 11
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16, 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
de Ciutadans (2).

Vots en contra:

9, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i
corresponent als membres del grup municipal de Junts per
Mataró (1).

Abstencions:

Cap

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.
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Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4133.0

FORA DE CONVOCATÒRIA
El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta de
Resolució de les al·legacions a l'acord inicial d'integració de la Biblioteca Popular de la
Fundació Iluro a la xarxa de biblioteques municipals, que per tràmit d’urgència, convindria
tractar en aquesta sessió plenària.

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4260.0&endsAt=4382.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4371.0

La urgència és ratificada pel Ple Municipal per unanimitat (24).

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.

Cultura

RESOLUCIÓ

DE

LES AL·LEGACIONS

A

L'ACORD

INICIAL

D'INTEGRACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE LA FUNDACIÓ
ILURO A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS.El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
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https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4382.0&endsAt=4830.0

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició
Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent:

“Antecedents
1.- El Ple Municipal en sessió ordinària de data 02/12/2021 acordà en primer lloc l’aprovació
de la integració de la biblioteca Popular de la Fundació Iluro, ubicada al carrer d’en
Palau, 18, a la xarxa de biblioteques Municipals com a equipament propi municipal, en els
termes, condicions i efectes que es preveuen en el Conveni que figura com ANNEX núm. I :
“conveni de col·laboració per a la integració de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la
Xarxa de Biblioteques municipals de Mataró”.
2.- A l’acord cinquè de la mateixa resolució s’acorda l’exposició al
públic, a través dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al taulell d’edictes municipal per tal de que els interessats
puguin fer al·legacions en el termini de 30 dies hàbils a comptar a
partir de l’endemà a la seva publicació.
3.- L’anunci al BOPB i al taulell d’edictes municipal es van publicar en data 10-12-2021, pel
que les persones interessades poden efectuar al·legacions i/o impugnacions fins al
24/01/2022, aquest inclòs.
4.- En data 10/01/2022 la Sra. Mercè Bosch Pou presenta escrit al·legant que “ es va deixar
pendent d’una posterior decisió la denominació que hauria de tenir aquest nou equipament
municipal”, i demana que “la biblioteca porti el nom de Biblioteca Popular Josep Garcia
Oliver”.
5.- Efectivament, tal i com reconeix la pròpia interessada en el seu escrit, el nom de
l’equipament de la biblioteca integrada a la xarxa de biblioteques municipals no va ser
objecte de l’acord plenari. És més, tal i com recull l’acta de la sessió celebrada pel Ple de
02/12/2021 i que ha estat aprovada en sessió de 13/01/2022, el regidor de cultura Sr. Gomar
va indicar que amb posterioritat a aquest acord s’obrirà un debat per tal d’adoptar la
corresponent decisió sobre el nom de l’equipament, per la qual cosa quan procedeixi adoptar
la resolució corresponent sobre el nom de l’equipament es tindran en compte les al·legacions
presentades en l’escrit presentat per la Sra. Bosch Pou.
6.- En data 24/01/2022 el Sr. Pere Tió i Casas va presentar també una sèrie d’al·legacions a
l’acord plenari que ens ocupa.
7.- En primer lloc al·lega confusió sobre la classe de negoci jurídic que estan acordant les
dues parts, el qual anomena que es tracta d’un “conveni o contracte de traspàs d’una
biblioteca, no de col·laboració per a la integració”. Al respecte cal incidir en que ha estat del
tot necessària la col·laboració amb la Fundació Iluro per tal de fer possible la integració, ja
que cedeix gratuïtament a l’Ajuntament l’ús del local en la que es troba situada la biblioteca i
ha realitzat prèviament tota una sèrie d’obres per adequar aquest espai, pel que la seva
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col·laboració és vital per aconseguir la incorporació de la Biblioteca Popular a la xarxa
municipal. Per tant entenem que la qualificació del negoci jurídic emprat és del tot correcta.
Efectivament, es produeixen amb aquest conveni adquisició de drets de l’Ajuntament sobre
la biblioteca (la possessió de l’espai, la subrogació del personal, etc.) però la Fundació Iluro
encara és la propietària de l’immoble i de forma transitòria és responsable d’una sèries de
despeses, pel que les relacions amb aquesta entitat continuen i han de quedar reflectides en
un conveni de col·laboració. L’anterior no obsta per tal de que la biblioteca s’integri, de forma
immediata, a la xarxa municipal de biblioteques.
8.- Pel que fa a les al·legacions sobre la vigència del conveni és clar que els convenis de
col·laboració, tal i com indica la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, en el seu article 49.h), han de tenir una durada determinada. En concret l’esmentat
article indica:
“ h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.”.

Per tant la durada del conveni és aquesta (màxim de 8 anys), si bé la integració de la
biblioteca per voluntat d’ambdues parts es fa de forma permanent i indefinida, pel que es té
per efectuada aquesta aclaració. El conveni conté la voluntat de les parts de formalitzar
diferents negocis jurídics, tots ells, en el marc de la col·laboració abans expressada.
9.- Pel que fa a les al·.legacions relatives a la identitat de la Fundació Iluro i a l’origen de
la incorporació de la biblioteca a la Fundació, que es contenen a l’antecedent I del
conveni, s’ha revisat la informació disponible en relació a aquests punts i s’ha observat el
següent:





La Fundació Iluro és una entitat sense ànim de lucre, que es configura com a
fundació especial com a resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis Laietana
d’acord amb allò previst en la legislació catalana i estatal sobre caixes d’estalvi.
La finalitat de la Fundació Iluro és la d’administrar els fons per a obra social de
l’antiga Caixa d’Estalvis Laietana. Segons consta en escriptura pública número 1038
signada pel Notari José Alberto Marín Sánchez en data 19 d’abril de 2013 constitueix
el patrimoni de la Fundació Iluro, entre d’altres, l’edifici on hi ha ubicada la Biblioteca
Popular de la Fundació Iluro.
L’any 2014 té lloc la fusió de la Fundació Iluro, fundació privada especial i de la
Fundació Caixa Laietana, fundació privada

Per tot l’esmentat s’accepta parcialment l’al·legació, i es proposa modificar la redacció de
l’Antecedent I del Conveni que queda com segueix:
Que la Fundació Iluro es una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2013 per la
transformació de la Caixqa d’Estalvis Laietana – L’any 2014 es produeix la fusió
entre la Fundació Iluro, fundació privada especial i la Fundació Caixa Laietana,
fundació privada- . El Patronat de l afundació Iluro, del que l’ajuntament forma part,
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és responsable d’administrar els bens de la Fundació, entre els que es trova la
Biblioteca Popular.
10.- Pel que fa a les al·legacions relatives al Fons documental, amb la finalitat de reflectir
més clarament al conveni els aspectes relatius a la gestió i selecció del fons així com per
garantir la unitat dels Fons especials de la Funddació, s’accepta l’al.legació presentada i
es proposa modificar la redacció del pacte Cinquè del Conveni que queda com segueix:
Cinquè.- Fons documental Biblioteca Popular
La col·lecció de la Biblioteca Popular és aproximadament de 400.000 documents.
L’Ajuntament assumirà la titularitat, gestió i manteniment de la part de fons general de
la Fundació Iluro que respongui als criteris de selecció recollits a la Política de
desenvolupament de la Col·lecció de la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona i a la Política de col.lecció de la xarxa de les Biblioteques de Mataró, que tenen
com a principis bàsics:
- El concepte de col·lecció única distribuïda en diversos punts de servei i accessible des de
qualsevol d’aquests equipaments.
- La distribució del fons de forma suficient, equilibrada i completa entre els diversos punts
de servei de la xarxa segons tipologia bibliotecària i les seves funcions dins de la xarxa
urbana.
- Diferenciar el fons dels diversos elements de la xarxa urbana de manera que es
complementin.
- L’adequació de la col·lecció de les biblioteques de proximitat al seu entorn més immediat.
- Relativitzar la importància dels aspectes quantitatius de les col·leccions en favor de la
seva accessibilitat, qualitat, actualitat i pertinença.
Els Fons Especials de la Fundació Iluro que es composen de diverses col·leccions: el Fons
d’Antiquària (segles XVI-XVIII), el Fons bibliogràfic del segle XIX, la Col·lecció Mataró i El
Maresme, el Fons Mossèn Jaume Brufau, el Fons d’Imatges i el Fons d’Art continuaran sota
la titularitat, custòdia i gestió de la Fundació Iluro, que seguirà vetllant pel manteniment i
la millora dels fons, segons els criteris documentals que pertoquin i assessorada per experts.
11.- Pel que fa a l’al·legació sobre el dret de tanteig i retracte certament l’exercici d’aquest
dret per part d’un Patró de la Fundació Iluro entraría a data d’avui en contradicció amb els
seus Estatuts, que ho prohibeixen. Tan mateix es manté el reconeixement d’aquest dret, que
s’exercirà o no en funció del marc jurídic del moment en que, si és el cas, es produeixi la
venda de l’immoble.
12.- Pel que fa al personal de la Biblioteca Popular el Sr. Tió sol·licita que, en relació al
personal que se subrogarà a l’Ajuntament de Mataró, es faci constar a l’Annex III del Conveni
que es tindran en compte els serveis prestats a una biblioteca quan s’hagin d’avaluar els
mèrits en un procés selectiu per accedir a la funció pública.
En aquest sentit, cal indicar que aquest extrem no és possible que sigui objecte de
negociació entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Iluro, atès que aquest fet ha de venir
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regulat a les Bases Generals reguladores dels processos selectius de l’Ajuntament de
Mataró que estiguin vigents en el moment en què es convoqui l’oportú procés selectiu, les
quals són aprovades pel Ple de la Corporació.
Les Bases Generals actualment vigents, que van ser aprovades per acord de Ple de 17 de
gener de 2019 i publicades al BOPB de 5 de febrer de 2019 i al DOGC de 8 de febrer de
2019, estableixen a l’apartat 8.5.2.6 la mateixa valoració per l’experiència professional
equivalent tant en qualsevol administració pública com a l’empresa privada.
13.- Pel que fa a les al·legacions en referència al nom que ha de rebre l’equipament es
tindran en compte en el moment en el que s’obri a debat aquest tema.
14.- Pel que fa a les qüestions de redactat, gramatical, ortogràfiques i mecanogràfiques
s’accepten parcialment en tot allò que no afecti al sentit del redactat dels annexos que
acompañen a l’acord de Ple.
15.- Vist l’informe de la directora de cultura i els informes jurídics.
Fonaments de Dret
1.- Art. 83, 116 i concordants de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratius
Comú de les Administracions Públiques.
2.- Art. 49.h de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En base a tot l’anterior proposo al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Inadmetre les al·legacions presentades per la Sra. Bosch Pou a l’acord del Ple
Municipal de data 02/12/2021 sobre la integració de la biblioteca Popular de la Fundació Iluro
a la xarxa de biblioteques municipal, ja que la denominació de l’equipament no forma part de
l’acord exposat al públic, si bé es tindran en compte les al·legacions efectuades per la Sra.
Bosch a la corresponent resolució que s’adopti per a l’aprovació del nom d’aquest
equipament municipal.
Segon.- Inadmetre l’al·legació presentada pel Sr. Pere Tió i Casas pel que fa a la
denominació de la biblioteca, ja que aquest punt no forma part de l’acord exposat al públic, si
bé es tindran en compte les al·legacions efectuades a la corresponent resolució que s’adopti
per a l’aprovació del nom d’aquest equipament.
Tercer.- Desestimar les al·legacions efectuades pel Sr. Pere Tió i Casas i que es detallen als
antecedents 7, 8, 11 i 12 del present acord, tal i com es raona als esmentats antecedents.
Quart.- Estimar les al·legacions efectuades pel Sr. Pere Tió i Casas que es detallen als
antecedents núm. 10, i parcialment les al·legacions que es detallen als antecedents núm. 9 i
14, pel que el conveni de col·laboració per a la integració de la Biblioteca Popular de la
Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques municipals de Mataró que s’acompanya assenyalat
d’ANNEX núm. 1 i la minuta de contracte de constitució del dret real d’ús d’espais a favor
l’Ajuntament de Mataró per a la prestació de servei públic de biblioteca, que acompanya al
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conveni de col·laboració esmentat en el punt primer anterior com a annex núm. II quedaran
redactats tal i com s’hi indica.
Cinquè.- Aprovar definitivament la integració de la biblioteca popular de la Fundació Iluro,
ubicada al C/ d’en Palau, 18, a la xarxa de biblioteques municipals com a equipament propi
municipal, en els termes, condicions i efectes que es preveuen en el conveni que figura com
a Annex núm. I: “conveni de col·laboració per a la integració de la Biblioteca Popular de la
Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques municipals de Mataró”.
Sisè.- Aprovar definitivament les condicions de subrogació de personal de la Biblioteca
Popular de la Fundació Iluro que consta a l’Annex número III del conveni, que s’incorporarà a
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mataró com a “annex de plantilla de
personal laboral subrogat a extingir de la Fundació Iluro”, en els termes que queden detallats
en el mateix Conveni.
Setè.- Aprovar definitivament els termes de la cessió de l’espai de l’immoble del carrer d’en
Palau, 18, destinat a Biblioteca Municipal segons la minuta de contracte de constitució del
dret real d’ús d’espais a favor de l’Ajuntament de Mataró per la prestació de servei públic de
biblioteca, que acompanya al conveni de col·laboració esmentat en el punt cinquè anterior
com a annex núm. II, on consten el plànol dels espais objecte de la cessió d’ús exclusiu, per
temps indefinit mentre es destini a ús de biblioteca municipal directament o en xarxa de la
Diputació de Barcelona, i amb la garantia del dret de tanteig i retracte de l’immoble a favor de
l’Ajuntament.
Vuitè.- Autoritzar a l’Alcalde-President o regidor en qui delegui, la signatura de tots els
documents necessaris per fer efectius els precedents acords i a esmenar, corregir o
completar aspectes necessaris per a la seva inscripció registral o per la seva completa
efectivitat.
Novè.- Els efectes de la integració de la Biblioteca Popular com a biblioteca del servei
municipal de l’Ajuntament de Mataró, es produiran en el moment de la signatura del Conveni
i de l’escriptura pública de constitució del dret real d’ús dels espais cedits, documents que
s’han de formalitzar en unitats d’acte; data d’efectes també per a la subrogació dels
treballadors que hagin acceptat la mateixa dintre del termini atorgat a l’efecte i amb la
comprovació de la conformitat del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Desè.- Publicar el present acord al BOPB i a l’espai web de l’Ajuntament.
Onzè.- Inscriure el conveni annex al registre de convenis de la Generalitat.
Dotzè.- Notificar la resolució a les persones interessades.
Tretzè.- Condicionar els efectes del present acord a disposar de la corresponent conformitat
a la minuta de conveni descrita a l’acord cinquè per part del Protectorat de la Generalitat de
Catalunya.”
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ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE LA BIBLIOTECA
POPULAR DE LA FUNDACIO ILURO A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE
MATARÓ

REUNITS
D’una part, el senyor David Bote Paz, Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de Mataró,
amb NIF P0812000H, i domicili a la Riera 48 de Mataró (en endavant, l’Ajuntament).
I de l’altra, el senyor Pere Carles Subirà, en qualitat de president de la Fundació Iluro,
Fundació Privada Especial, amb CIF G08169823 i domicili a La Riera, 96, 2on. pis de Mataró
(en endavant, La Fundació).
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i jurídica per la signatura d’aquest
conveni.

ANTECEDENTS

I.

Que la Fundació Iluro es una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2013 per la
transformació de la Caixa d’Estalvis Laietana. L’any 2014 es produeix la fusió entre la
Fundació Iluro, fundació privada especial i la Fundació Caixa Laietana, fundació privada.
El Patronat de la Fundació Iluro, del que l’Ajuntament forma part, es responsable
d’administrar els bens de la Fundació, entre els que es trova la Biblioteca Popular

II.

Que el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, aprovat mitjançant l’acord
GOV/107/2014, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 15 de
juliol, estableix que la ciutat de Mataró ha de comptar com a mínim amb tres biblioteques
públiques: una biblioteca central i dues de proximitat.

III. Que el Pla municipal del servei bibliotecari de Mataró preveu, entre d’altres assumptes,
la creació d’una biblioteca de proximitat que doni cobertura de servei directe als barris
del nord de Mataró, Molins-Torner, Vista Alegre i Cirera.
IV. Que La Fundació és la titular d’una biblioteca situada en un edifici de la seva propietat,
amb entrada pel carrer d’en Palau, 18 de Mataró, que va obrir portes el 1929 (en
endavant, La Biblioteca Popular). Actualment dona servei a més de 139.000 usuaris
l’any.
V. Les dades identificatives de la finca són les següents:
- Referència cadastral 3990847DF5939S0001OK
- Dades Registrals: Finca número 3076/B, Tom 3012, Llibre 72, Foli 47, Inscripció 3,
Registre de la Propietat núm.2.
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VI.

Que respecte del total de l’edifici, s’identifiquen dos tipus d’espais que es cediran a
l’Ajuntament per a ser destinats al servei de biblioteca:
A)

L’espai exclusiu per a la prestació del servei objecte del present conveni, que es
circumscriu a les plantes següents:
- Planta baixa
1.144,69 m2
- Planta primera
369,00 m2

Aquests suposen una superfície total de 1.513,69 m2
B) L’espai compartit o d’ús comú. Considerats com aquells espais necessaris i
susceptibles de ser utilitzats per ambdues parts (zones d’accés de persones i/o
usuaris, escales i ascensors, zones destinades a maquinària i/o instal·lacions,
zones d’evacuació, trànsit, abastiment de l’edifici, etc).
L’Ajuntament farà ús d’aquests exclusivament amb motiu i per a la prestació del
servei públic a que estan destinats els anteriorment esmentats espais d’ús
exclusiu.
Aquest espai es circumscriu a les plantes següents:
- Planta baixa
133,16 m2
- Planta primera
43,85 m2
Aquests suposen una superfície total de 177,01 m2
S’identifiquen cadascun dels espais i superfícies en els plànols continguts a l’Annex I.
Plànols (que consta de dues pàgines).
VII.

Que l’any 2014 la Fundació es planteja les funcions de la seva biblioteca i juntament
amb l’Ajuntament demana a la Diputació de Barcelona la diagnosi actual d’aquesta
biblioteca amb la finalitat de posar unes bases i un full de ruta a seguir per configurar el
Mapa de Lectura de la ciutat.

VIII. Que en data 19 de febrer de 2017 la Diputació de Barcelona emet el seu informe amb
els aspectes a considerar per la incorporació de La Biblioteca Popular a la Xarxa de
Biblioteques públiques de Mataró.
IX.

Que és voluntat de les parts integrar de forma permanent i definitiva La Biblioteca
Popular a la Xarxa de Biblioteques Públiques del municipi de Mataró i per aquest motiu
es signà el Protocol per a la integració de la Biblioteca Popular de La Fundació a la
Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró, en data 14 de juny del 2017. Aquest conveni
fou modificat el 12 de desembre del 2018.

X.

Que és d’interès de l’Ajuntament mantenir el servei de La Biblioteca com element de
promoció de la lectura dins les prioritats culturals de la ciutat, així com l’impuls del
centre històric, en el marc del Pla Municipal del servei bibliotecari, el qual preveu una
quarta biblioteca al nord de la ciutat.

XI.

Que La Fundació ha realitzat les obres d’adequació de la Biblioteca Popular seguint les
indicacions dels tècnics del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, per tal
de complir els requisits necessaris per integrar-se a la Xarxa. Que les obres han tingut
un cost de 457.481,71€.
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XII.

Que l’Ajuntament, amb la voluntat de mantenir la Biblioteca Popular en funcionament,
en data 12 de desembre de 2018, signà un conveni amb La Fundació, assumint el cost
del personal com a mesura de transició en el seu procés d’integració. L’objecte del
conveni és la col·laboració per la gestió de La Biblioteca Popular mentre es porten a
terme les actuacions necessàries per la seva integració a la Xarxa Pública de
Biblioteques de Mataró, regulada mitjançant una subvenció nominativa a favor de La
Fundació. Aquest conveni finalitzava el 30 de setembre de 2019 i posteriorment ha
estat prorrogat en diverses addendes fins la vigent que finalitza el 31 de desembre del
2021.

XIII. Que les parts han mantingut converses amb la Diputació de Barcelona amb l’objectiu
de dur a terme totes les gestions que resultin necessàries per a la integració de La
Biblioteca Popular a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. En aquest sentit la
Diputació ha manifestat la seva voluntat d’integrar la Biblioteca Popular de La Fundació
a la Xarxa de Biblioteques Municipals(XBM) i signar el corresponent conveni de
col·laboració en el mateixos termes que les Biblioteques Pompeu Fabra i Antoni
Comas.
XIV. Que, de conformitat amb l’exposat, les parts
ACORDEN
Primer.- Acord d’integració
L’Ajuntament i La Fundació acorden integrar de forma permanent i definitiva La Biblioteca
Popular a la Xarxa Pública de Biblioteques del municipi de Mataró, a partir de la signatura del
present conveni i l’atorgament en escriptura pública dels compromisos que se’n deriven, i en
el marc d’aquesta actuació s’obliguen a dur a terme els tràmits necessaris per executar
aquest acord, així com a dur a terme totes les gestions que resultin necessàries per a la
posterior integració de La Biblioteca Popular a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Configuració d’usos d’espais.
1. Constitució drets reals.
La Fundació, en la seva condició de propietària, s’obliga a atorgar a favor de l’Ajuntament els
següents drets:
A) Dret d’ús dels espais identificats com a exclusius a l’Annex I. Plànols (la planta baixa i
primera de l’edifici) amb una superfície total de 1.513,69m2, per temps indefinit i/o pel termini
màxim que la normativa permeti, de forma gratuïta i merament tolerada i amb la finalitat que
s’hi presti el servei públic municipal de biblioteca, en els termes de l’article 26.1.b) de la Llei
7/1985, de bases del règim local.
A tal efecte La Fundació s’obliga a constituir favor de l’Ajuntament el corresponent títol
constitutiu, els termes del qual s’annexa al present conveni com Annex II. Contracte de
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cessió, sense perjudici del disposat, amb caràcter general, a la Llei 5/2006, de 10 de maig,
del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
B) Dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de la total finca on s’emplacen els espais
exclusius cedits, les dades identificatives de la qual consten en els antecedents.
El títol constitutiu d’aquests es regularà, amb caràcter general, pel disposat en la Llei 5/2006,
de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i, de forma
específica, ha d’establir que:
-

el dret de tanteig es pot exercir en totes les transmissions oneroses i en un termini de 4
mesos a comptar des de la comunicació fefaent de la intenció de vendre el bé.
el dret de retracte tindrà el mateix termini del tanteig, és a dir, de 4 mesos.

La constitució dels títols esmentats en els apartats A) i B) es durà a terme, de forma
simultània a l’acte de signatura del present conveni, mitjançant l’atorgament d’escriptura
pública i posterior inscripció en el Registre de la Propietat.
Les despeses de llur constitució aniran a càrrec de La Fundació, amb l’excepció dels que per
normativa estigui subjecte l’Ajuntament de Mataró.
En aqueix mateix acte La Fundació farà lliurament a l’Ajuntament de Mataró de les claus
d’accés als espais cedits, entenent-se aquest com el moment de lliurament i recepció de la
possessió respectius d’aquests. També es farà lliurament de les claus d’accés dels espais
d’ús compartit.
2. Utilització d’espais d’ús comú.
L’ús d’aquests espais es manté mentre no s’extingeixi el dret d’ús dels espais d’ús exclusiu.
Aquests han de ser d’ús compartit per ambdues parts d’acord amb la naturalesa d’aquests i
amb el degut respecte.
Tercer.- El personal de La Biblioteca Popular
L’Ajuntament subrogarà el personal de La Biblioteca Popular que consta a l´Annex III.
Personal del present conveni, i l´integrarà com un annex a la plantilla i a la relació de llocs de
treball municipals com a personal subrogat a extingir, amb les condicions econòmiques que
consten a l’esmentat Annex III.
La subrogació del personal tindrà efectes en el moment de la signatura d’aquest conveni i de
l’escriptura pública de constitució del dret real de cessió d’ús d’espai que s’identifica en
l’Annex II d’aquest conveni, sempre i quan els treballadors hagin acceptat la subrogació dins
del termini atorgat a l’efecte i amb la comprovació de la conformitat del Protectorat de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal procedent de la Fundació no pot ser qualificat d’empleat públic en els
termes recollits a l’article 8 del Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, atès que no accedeix a la funció pública superant
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el corresponent procés selectiu respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per la qual
cosa, es tracta d’una categoria “ex novo” de personal subrogat en les administracions
públiques o sector públic, amb determinades implicacions en el seu particular estatut jurídic
de drets i deures, delimitades per la Directiva 2001/23 i per l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors, i que són les següents:


Les places o llocs no s'integraran en els instruments d'ordenació preexistents, ja que no
són realment llocs de treball creats per l'Administració municipal, però les exigències de
la normativa europea i de la legislació laboral de transposició exigeixen la seva inclusió
en l'organització, per la qual cosa, s'integraran com a personal a extingir; és a dir, les
places o llocs de treball estaran cobertes per aquestes persones mentre desenvolupin les
seves funcions i tasques, però després de la seva jubilació, cessament o acomiadament,
si s'escau, les places s’amortitzaran.



A aquest personal subrogat no se li reconeixeran els drets i expectatives laborals que
estiguin estrictament vinculats amb el personal laboral de plantilla de l'Ajuntament i, en
particular, amb aquells drets del personal laboral fix que ha accedit a aquesta condició
per mitjà de proves selectives amb exigències dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El
seu horitzó de carrera, provisió de llocs i mobilitat quedarà circumscrit a l'àmbit estricte
de la unitat transmesa i a l'estructura de llocs de treball en què es desenvolupaven les
seves funcions en la situació anterior. Únicament es podran aplicar, amb les modulacions
que siguin procedents, drets de carrera professional que impactin exclusivament en
l'aprofundiment del desenvolupament professional en el lloc de treball (el que s'entén
com a "carrera horitzontal"), sense que això impliqui capacitat de mobilitat vertical o canvi
de llocs de treball (trasllats) fora de la unitat productiva o centre de treball traspassat.



El personal subrogat mantindrà els drets i obligacions laborals i de seguretat social,
compromisos de pensions i obligacions en matèria de protecció social, de què disposi
cada treballador en el moment de la integració.



El personal subrogat conservarà les condicions més beneficioses que tingui.



Els treballadors es continuaran regint pel conveni col·lectiu d’aplicació en el moment de
la subrogació, és a dir, el d’Oficines i Despatxos de Catalunya. L’Ajuntament mantindrà
les condicions de treball pactades mitjançant l’esmentat conveni i, per tant, als
treballadors subrogats no els serà d’aplicació els drets reconeguts als empleats públics
municipals.



Si l’Ajuntament hagués de dur a terme processos de reestructuració organitzativa i, com
a conseqüència d’ells, s’hagués d’optar per l’extinció del contracte per causes objectives,
tindran prioritat de permanència aquell personal laboral fix que hagués adquirit aquesta
condició per mitjà de proves selectives d'accés d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat.



Existirà responsabilitat solidària de La Fundació i de l’Ajuntament durant tres anys en
relació a les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió i que no
haguessin estat satisfetes.

Quart.- Distribució de despeses
1. A partir de la data d’integració l’Ajuntament assumirà les despeses següents:
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A) Les corresponents al personal subrogat.
B) Respecte dels espais d’ús exclusiu cedits:
 Neteja
 Assegurança
 Adquisició de mobiliari i equipament
 Manteniment dels equips informàtics
 Activitats a desenvolupar a la biblioteca i la seva difusió
 Material fungible necessari pel funcionament i activitats de la biblioteca
 Fons documental
 Xarxa internet-telecomunicacions
2. A partir de la data d’integració, durant un període transitori de tres anys La Fundació
assumirà les despeses dels espais d’ús exclusiu destinats a biblioteca següents:
- Consums dels subministraments: llum, aigua, telefonia, climatització.
- Manteniment
Així com les despeses derivades de l’ús dels espais comuns indicats.
3. Finalitzat aquest període transitori, a més de les despeses especificades a l’apartat 1,
l’Ajuntament assumirà les despeses esmentades a l’apartat 2, si bé les despeses derivades
de l’ús dels espais comuns indicats, es repartiran entre ambdues parts en la proporció a la
superfície d’ús exclusiu de cadascuna d’elles respecte el total de l’edifici.
4. Les despeses dels consums dels subministraments es comptabilitzaran mitjançant un
sistema de medició adequat –comptadors, etc...- per poder-les distingir de la resta de
despesa per igual concepte, de l’edifici.
La Fundació s’obliga a realitzar al seu càrrec i durant el període transitori les obres
d’adequació necessàries per tal que els subministraments en els espais d’ús exclusiu puguin
ser abastits i/o funcionar amb unes instal·lacions separades i autònomes de la resta de
l’edifici amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui satisfer els consums indicats.
5. Per tal que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de manteniment i consums que ha
d’assumir en virtut del contingut referit en els apartats anteriors, la Fundació li ha de facilitar
la documentació tècnica següent:
a) Projecte d’execució de les actuacions d’adequació del local i/o Documentació Asbuilt de
les obres realitzades
b) Fitxes tècniques dels materials recepcionats en obra segons el Pla de Control de Qualitat
c) Instal·lació elèctrica: Número escomesa, Projecte de legalització, Certificat final de la
instal·lació (ELEC 4), Contracte de subministrament (Potència contractada)
d) Instal·lació d’aigua: Número escomesa, Contracte de subministrament
e) Instal·lació tèrmica (RITE 2007): Projecte tèrmic, Models ITE
f) Instal·lació de gas: Si s’escau, les dades de legalització i contractació
g) Instal·lació d’aparells elevadors: En el cas que s’incorpori a l’inventari municipal caldrà
disposar de tota la documentació: legalització, contracte de manteniment, revisions, etc
h) Instal·lació d’alarma: Si s’escau, les dades dels elements i contracte vigent
i) Instal·lació de desfibril·ladors: Si s’escau, les dades de l’aparell i manteniment
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Cinquè.- Fons documental Biblioteca Popular
La col·lecció de la Biblioteca Popular és aproximadament de 400.000 documents.
L’Ajuntament assumirà la titularitat, gestió i manteniment de la part de fons general de
la Fundació Iluro que respongui als criteris de selecció recollits a la Política de
desenvolupament de la Col·lecció de la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona i a la Política de col.lecció de la xarxa de les Biblioteques de Mataró, que tenen
com a principis bàsics:
- El concepte de col·lecció única distribuïda en diversos punts de servei i accessible des de
qualsevol d’aquests equipaments.
- La distribució del fons de forma suficient, equilibrada i completa entre els diversos punts
de servei de la xarxa segons tipologia bibliotecària i les seves funcions dins de la xarxa
urbana.
- Diferenciar el fons dels diversos elements de la xarxa urbana de manera que es
complementin.
- L’adequació de la col·lecció de les biblioteques de proximitat al seu entorn més immediat.
- Relativitzar la importància dels aspectes quantitatius de les col·leccions en favor de la
seva accessibilitat, qualitat, actualitat i pertinença.
Els Fons Especials de la Fundació Iluro que es composen de diverses col·leccions: el Fons
d’Antiquària (segles XVI-XVIII), el Fons bibliogràfic del segle XIX, la Col·lecció Mataró i El
Maresme, el Fons Mossèn Jaume Brufau, el Fons d’Imatges i el Fons d’Art continuaran sota
la titularitat, custòdia i gestió de la Fundació Iluro, que seguirà vetllant pel manteniment i
la millora dels fons, segons els criteris documentals que pertoquin i assessorada per experts.

Sisè.- Període fins obertura al públic
L’obertura al públic de la Biblioteca Popular es preveu a finals d’abril de 2022.
Durant el període que transcorri des de la integració fins a l’obertura al públic dels espais
cedits, el personal subrogat rebrà la formació necessària en les eines i procediments de la
Xarxa de Biblioteques, es finalitzaran els treballs de muntatge del mobiliari, i s’adquirirà i
catalogarà tot el fons documental.
Setè.- Comissió de Seguiment
Es crea una Comissió de seguiment format per les persones que es relacionen per
cadascuna de les parts, que tindrà com a competència el control i seguiment dels espais,
que vetllarà per comprovar l’efectiu acompliment del present conveni de col·laboració i que
es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any.
Per part de l’Ajuntament:
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L’Alcalde
Regidor/a delegat/ada de Cultura
Director/a de la Xarxa de Biblioteques públiques de Mataró
Director/a de Cultura

Per part de la FUNDACIÓ
 President/a
 Vice-president/a
 Vocal de designació Municipal
 Director/a
Tots ells poden delegar en altres persones
Vuitè.- Vigència
El present conveni serà vigent durant un període de 4 anys a comptar des de la data de
formalització de tots els compromisos que es deriven del present conveni, i es podrà
prorrogar fins a quatre anys més. La pròrroga s’aplicarà de forma tàcita si no s’ha denunciat
prèviament durant el mes anterior al de la seva finalització. Les pròrrogues tàcites serán
anuals.
Novè.- Causes d’extinció
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per mutu acord entre les parts
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels signants.
c) Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.
Desè.- Modificació
Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per
mutu acord d’ambdues parts, mitjançat el corresponen pacte addicional.
Onzè.- Règim jurídic
El present conveni es regeix, en primer lloc, per les previsions contingudes en el seu
clausulat i, en defecte de previsió, per les disposicions que regulen la col·laboració
dels ens locals amb entitats sense afany de lucre, pel Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya (Decret 336/88, de 17 d’octubre) i restant normativa
concordant reguladora del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com pel
que disposa, respecte als convenis, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Dotzè. – Resolució de conflictes
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Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, davant
la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de les
qüestions que per a la seva pròpia naturalesa corresponen a altres jurisdiccions.
I en prova de conformitat en tot el que s’ha pactat, les parts signen el present document

L’Alcalde/President
David Bote Paz

President Fundació Iluro
Pere Carles Subirà

ANNEX II
MODEL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE BIBLIOTECA

REUNITS
D’una part, el senyor David Bote Paz, Il·lm. Alcalde President de l’Ajuntament de Mataró,
amb NIF 0812000H i domicili a la Riera, 48, 08301, de Mataró.
I de l’altra part, el senyor Pere Carles Subirà, president de la Fundació Iluro, Fundació
privada especial, amb CIF G08169823, i domicili a La Riera, 96, 2n. pis, 08301, de Mataró.
Les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat legal de contractar i obligar-se i

MANIFESTEN
I.- Que en el dia ..................s’ha subscrit un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mataró (en endavant l’Ajuntament) i La Fundació Iluro (en endavant La Fundació) per a la
integració de forma permanent i definitiva del servei de biblioteca que es presta en diversos
espais de l’edifici propietat de La Fundació a la xarxa pública de biblioteques del municipi de
Mataró.
II.- Que en el punt segon dels acords del conveni s’estableix que La Fundació, en la seva
condició de propietària, atorga a favor de l’Ajuntament el dret d’ús dels espais identificats
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com a d’ús exclusiu (la planta baixa i primera de l’edifici), amb una superfície total de
1.513,69m2, per temps indefinit i/o pel termini màxim que la normativa permeti, gratuïtament,
amb la finalitat de que en aquests es presti el servei públic municipal de biblioteca - en els
termes de l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de bases del règim local.
III.- Que les dades identificatives de la finca propietat de La Fundació són les següents:



Referència cadastral 3990847DF5939S0001OK
Dades Registrals: Finca número 3076/B, Tom 3012, Llibre 72, Foli 47, Inscripció 3,
Registre de la Propietat núm.2.

IV.- Que respecte del total de superfície de l’edifici, s’identifiquen dos tipus d’espais:
A)

L’espai d’ús exclusiu. Considerats aquells espais específics per a la prestació del
servei objecte del present contracte i que es circumscriu a les plantes següents:



Planta baixa
Planta primera

1.144,69 m2
369,00 m2

Aquestes dues plantes sumen una superfície total de 1.513,69 m2.
B)

L’espai compartit o d’ús comú. Considerats com aquells espais necessaris i
susceptibles de ser utilitzats per ambdues parts per al funcionament i ús dels
respectius espais d’ús exclusiu per part de l’Ajuntament (zones d’accés de persones i/o
usuaris, escales i ascensors, zones destinades a maquinària i/o instal·lacions, zones
d’ evacuació, trànsit, abastiment de l’edifici). Distribuïts de la següent forma:



Planta baixa
Planta primera

133,16 m2
43,85 m2

Aquestes dues plantes sumen una superfície total de 177,01 m2
S’identifiquen cadascun dels espais en els plànols de l’annex al present, amb número de
pàgines 1 i 2.
V.- Que és d’interès per La Fundació cedir l’ús i gaudi dels espais d’ús exclusiu indicats
únicament i exclusivament per a la prestació del servei municipal de biblioteca, d’acord amb
els següents
PACTES

Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte és establir les condicions reguladores del dret d’ús dels espais
que s’han denominat abans com a d’ús exclusiu a favor de l’Ajuntament, en el marc i sense
perjudici dels altres termes i condicions establertes en el “Conveni de Col·laboració per a la
incorporació de la Biblioteca Popular popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques
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Municipalsde Mataró”, així com en el disposat a la normativa de patrimoni de les
Administracions Públiques i d’acord amb l’establert en el Codi Civil de Catalunya.
Segon.- Condicions bàsiques
La cessió del dret d’ús es fa a títol gratuït amb la finalitat de que en aquests espais
l’Ajuntament de Mataró presti el servei públic municipal de biblioteca.
L’Ajuntament de Mataró coneix l’estat constructiu del bé cedit, la seva situació jurídica i
urbanística.
Tercer.- Vigència
A partir de l’atorgament del dret d’ús contingut en el present i de forma indefinida i/o pel
termini màxim que la normativa permeti, sempre i quan la finalitat descrita en el punt segon
es mantingui.
Si els espais objecte de la present cessió d’ús no es destinen a dita finalitat, es considerarà
resolta automàticament la cessió d’ús i els espais revertiran a La Fundació a tots els efectes,
recuperant d’aquesta manera la possessió dels mateixos.
Els efectes de la reversió de l’espai cedit produirà efectes en el moment en què s’acrediti,
mitjançant comunicació expressa i fefaent de l’Ajuntament en aquest sentit o bé mitjançant
acta notarial notificada en forma conforme que aquests espais no es destinen a la finalitat
prevista.
Aquesta reversió recau sobre els espais pròpiament cedits i sobre les construccions,
instal·lacions, sense que el cessionari tingui cap dret a ser indemnitzat.
Els efectes continguts en aquest pacte estan subjectes al disposat en el pacte Tretzè
respecte el període de liquidació i finalització d’actuacions pendents amb motiu de la
finalització/extinció del dret d’ús.
Quart.- Altres condicions
1. La Fundació, en la seva condició de propietària, s’obliga a atorgar a favor de l’Ajuntament
de Mataró els següents drets:
A) El d’ús, objecte del present contracte, respecte dels espais identificats com a exclusius (la
planta baixa i primera de l’edifici) i amb una superfície total de 1.513,69m2, per temps
indefinit i/o pel termini màxim que la normativa permeti, de forma gratuïta i merament
tolerada i amb la finalitat de que en aquests es presti el servei públic municipal de biblioteca en els termes de l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de bases del règim local. –
Aquest dret es regula pel que es disposa en el present contracte i, supletòriament, pel que
disposa la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
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La naturalesa d’aquest dret real a favor de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa
l’art. 3, apartat 3, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, és de domini públic.
B) Els d’adquisició preferent de tanteig i retracte respecte la total finca on s’emplacen els
espais exclusius cedits, les dades identificatives de la qual consten en els antecedents.
El títol constitutiu d’aquests es regula, amb caràcter general, pel que disposa la Llei 5/2006,
de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals i, de forma
específica, ha d’establir que:
- el dret de tanteig es pot exercir en totes les transmissions oneroses i en un termini de 4
mesos a comptar des de la comunicació fefaent de la intenció de vendre el bé.
- el dret de retracte tindrà el mateix termini del tanteig, és a dir, de 4 mesos.
La constitució dels títols esmentats en els apartats A) i B) es formalitzarà mitjançant
l’atorgament d’escriptura pública i posterior inscripció en el Registre de la Propietat.
2. En el supòsit que el dret de cessió d’ús no pugui tenir accés a inscripció al Registre de la
Propietat, La Fundació s’obliga a constituir respecte la total finca el règim propietat
horitzontal en un termini màxim de dos anys des de la constatació fefaent de la impossibilitat
d’accés a la inscripció en el Registre de la Propietat de l’esmentat dret d’ús.
Per a la constitució d’aquest règim es requereix:
a) la prèvia conformitat expressa manifestada per part de l’Ajuntament;
b) que contingui o configuri en qualsevol de la/les part/s indivisa/es resultant/s, com a
mínim, la part que garanteixi el ple gaudi del dret d’ús d’espais a favor de
l’Ajuntament, per a la finalitat a que es subjecta la pròpia cessió d’ús d’aquests.
3. Les despeses derivades d’aquest pacte Quart aniran a càrrec de La Fundació, amb
l’excepció de les que per normativa estigui subjecte l’Ajuntament de Mataró.
4. En el supòsit que el dret d’ús s’inscrigui en el Registre de la Propietat i La Fundació tingui
voluntat de constituir el règim de divisió horitzontal respecte de la finca durant la vigència del
dret d’ús objecte del present contracte, també són d’aplicació els requisits continguts als
punts 2. a) i b) i 3 d’aquest pacte.
Cinquè. Lliurament de claus i acceptació possessió d’espais
En l’acte d’atorgament d’escriptura pública del dret d’ús La Fundació lliurarà a l’Ajuntament
les claus d’accés als espais cedits, entenent-se aquest com el moment de lliurament i
recepció de la possessió respectius d’aquests. També es farà lliurament de les claus d’accés
dels espais d’ús compartit.
Sisè. Condicions d’ús espais d’ús comú
Aquests espais han de ser d’ús compartit per ambdues parts, cedent i cessionari, d’acord
amb la naturalesa d’aquests i amb el degut respecte.
El seu ús està supeditat a la vigència del dret d’ús dels espais d’ús exclusiu a favor de
l’Ajuntament.
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Setè.- Gestió
La gestió i utilització dels espais cedits en ús exclusiu, es realitzaran amb absoluta
indemnitat de La Fundació, que no tindrà cap responsabilitat pels danys que a terceres
persones o coses se’n puguin ocasionar.
L’Ajuntament està obligat a conservar els espais cedits en perfecte estat.
Vuitè.- Despeses
1.- A partir de la data d’atorgament del dret d’ús, seran a càrrec de l’Ajuntament les
despeses següents:
 Neteja
 Assegurança
 Adquisició de mobiliari i equipament
 Manteniment dels equips informàtics
 Activitats a desenvolupar a la Biblioteca Popular i la seva difusió
 Material fungible necessari pel funcionament i activitats de la Biblioteca Popular
 Fons documental
 Xarxa internet-telecomunicacions
2.- A partir de la data d’atorgament del dret d’ús, durant un període transitori de tres anys La
Fundació assumirà les despeses dels espais d’ús exclusiu destinats a biblioteca següents:



Consums dels subministraments: llum, aigua, telefonia, climatització.
Manteniment

Així com les despeses derivades de l’ús dels espais comuns indicats.
3.- Finalitzat aquest període transitori, a més de les despeses especificades a l’apartat 1,
l’Ajuntament assumirà les despeses esmentades a l’apartat 2, si bé les despeses derivades
de l’ús dels espais comuns indicats, es repartiran entre ambdues parts en la proporció a la
superfície d’ús exclusiu de cadascuna d’elles respecte el total de l’edifici.
4.- Les despeses dels consums dels subministraments es comptabilitzaran mitjançant un
sistema de medició adequat –comptadors, etc...- per poder-les distingir de la resta de
despesa per igual concepte, de l’edifici.
La Fundació s’obliga a realitzar al seu càrrec i durant el període transitori les obres
d’adequació necessàries per tal que els subministraments en els espais d’ús exclusiu puguin
ser abastits i/o funcionar amb unes instal·lacions separades i autònomes de la resta de
l’edifici amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui satisfer els consums indicats.
5.- Per a que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de manteniment i consums que ha
d’assumir en virtut del contingut referit en els apartats anteriors, la Fundació ha de facilitar a
l’Ajuntament la documentació tècnica següent:
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a) Projecte d’execució de les actuacions d’adequació del local i/o Documentació Asbuilt de
les obres realitzades.
b) Fitxes tècniques dels materials recepcionats en obra segons el Pla de Control de Qualitat.
c) Instal·lació elèctrica: Número escomesa, Projecte d legalització, Certificat final de la
instal·lació (ELEC 4), Contracte de subministrament (Potència contractada).
d) Instal·lació d’aigua: Número escomesa, Contracte de subministrament.
e) Instal·lació tèrmica (RITE 2007): Projecte tèrmic, Models ITE.
f) Instal·lació de gas: Si s’escau, les dades de legalització i contractació.
g) Instal·lació d’aparells elevadors: En el cas que s’incorpori a l’inventari municipal caldrà
disposar de tota la documentació: legalització, contracte de manteniment, revisions, etc.
h) Instal·lació d’alarma: Si s’escau, les dades dels elements i contracte vigent.
i) Instal·lació de desfibril·ladors: Si s’escau, les dades de l’aparell i manteniment.
Novè. Assegurances i responsabilitats
L’Ajuntament s’obliga
d’assegurances.

a

assegurar

els

espais

d’ús

exclusiu

mitjançant

pòlissa

Així mateix s’obliga a cobrir directament els danys i perjudicis corporals, materials,
conseqüencials i patrimonials purs, per acció o omissió, ocasionats a tercers, derivats de la
utilització dels espais objecte de la cessió d’ús, així com els derivats de les obres de
construcció, renovació i adequació d’aquests.
Desè.- Valoració espais
Els espais cedits en ús exclusiu estan valorats en 13.638,35€/mensuals
Onzè.- Autorització específica
La Fundació autoritza a l’Ajuntament a la instal·lació a les façanes de l’edifici, a les portes
d’accés, als ascensors i d’altres espais d’ús comú, de rètols, plafons i altres elements
similars per anunciar, indicar, comunicar o fer visible al públic l’emplaçament del servei de
biblioteca municipal.
Aquests elements han de ser respectuosos i proporcionats amb la resta de l’edifici i/o de llur
entorn i instal·lacions.
Dotzè.- Causes de resolució
Són causes de finalització del present contracte:
a)
b)
c)
d)

El canvi d’ús de l’espai cedit.
El mutu acord de les parts.
El incompliment greu de les obligacions derivades dels pactes continguts en el present.
Qualsevol altra causa determinada per la legislació vigent.
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En tot cas, la finalització suposa l’establiment d’un termini improrrogable d’un any per a la
seva consecució, transcorregut el qual les parts han de procedir a la liquidació dels
compromisos i actuacions que restin pendents.
Tretzè.- Resolució de conflictes i jurisdicció competent
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present document. Ambdues part queden subjectes a les obligacions
establertes al present document, al “Conveni de Col·laboració per a la incorporació de la
Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipalsde Mataró”, així
com a allò que disposa la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, relatiu als drets reals.
Ambdues parts, en la respectiva condició amb què intervenen, s’obliguen a complir fidelment
els pactes continguts en el present contracte i, en cas de conflicte, se sotmeten als Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Mataró, amb renúncia expressa del propi fur o domicili, si fos un
altre.
En prova de conformitat s’atorga aquest document de cessió d’ús, signat electrònicament
pels intervinents i en la data en què ho fa l’últim d’ells.

ANNEX III. PERSONAL
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1.270,31

2.907,76

917,40

3.825,16

45.901,90

290,37

692,49

2.289,51

722,34

3.011,85

36.142,20

112,06

224,13

102,07

1.334,76

421,12

1.755,88

21.070,52

882,13

115,54

231,06

210,32
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1.481,25

467,33

1.948,58
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23.816,34
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277,83
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579,34
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28.987,04
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3.583,52

14.941,75

179.301,02
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ANTIG
UITAT

88,21

88,21

Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i
Transició Ecològica i Cultura:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4399.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4648.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4724.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4800.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES
PER REALITZAR UNA CAMPANYA D'INFORMACIÓ CIUTADANA
AMB L'OBJECTIU DE MINIMITZAR LES INCIDÈNCIES PRODUÏDES A
L'ANELLA CICLISTA I EL SEU ENTORN.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4830.0&endsAt=5770.0
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El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la
proposta de resolució següent:

“El passat ple d'octubre de 2021, el nostre Grup Municipal va demanar aturar i replantejar
l'execució de l'anella ciclista.
El Govern municipal no va acceptar la nostra proposta, però sí que va comprometre's a
millorar aquelles qüestions que no estiguessin funcionant correctament.
Per això, al Ple de novembre vàrem plantejar un prec sobre algunes qüestions que dèiem
calia millorar: com ara l'accessibilitat de les persones amb problemes visuals i amb dificultats
de mobilitat a les parades de bus i als contenidors d'escombraries (en alguns carrers es
comparteix carril amb parada de bus i lloc per llençar les escombraries), o la manca de
senyalització, o la desaparició de les indicacions d'àrees de càrrega i descàrrega que s'han
mogut, o l'enorme confusió que es genera a tots usuaris a causa de canvis de direcció
forçats, senyalització horitzontal confusa (o inexistent, o que superposa indicacions
contradictòries amb línies, punts, guals de colors diferents).
També havíem preguntat pels accidents registrats fins al moment, responent el Govern que
encara no disposava de dades al respecte. Malgrat això, les dades publicades per la Guàrdia
Urbana de Barcelona són, sens dubte, una bona aproximació.
A Barcelona, les dades provisionals del 2021 publicades per la Guàrdia Urbana sobre
accidents a la via pública, constaten que sobre el total d'atropellaments registrats, en el 40%
s'hi van veure implicades bicicletes (122) i patinets (124), superant els atropellaments per
turismes (139), que sumen un 22,6%.
Aquestes dades (que són de Barcelona, però la tendència a Mataró segurament es
reprodueix) fan palès que la mobilitat està canviant i, que també, hauran de canviar les
legislacions per tal d'adaptar-nos a aquesta tendència.
La nova normativa de la DGT estableix l'obtenció de certificats de circulació que s'haurien
d'exigir ja als usuaris, la limitació de velocitat i potència, la prohibició de circular per les
voreres i l'obligatorietat de respectar els semàfors, obligatorietat d'utilitzar casc (des de
setembre 2021), entre altres preceptes.
Es constata que el desconeixement de la normativa és un dels principals problemes dels
usuaris de VMP. Un informe del RACC presentat a finals de l'any passat amb el títol "El
comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona" xifra fins a un 51%
el nombre d'usuaris que no coneixen la normativa aplicable.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES també ens amoïna, en relació amb els
accidents, que tan sols Alacant, Barcelona i Benidorm exigeixen a les seves ordenances que
s'hagi de contractar una assegurança de forma obligatòria. Un aspecte que la DGT
recomana també: contractar una assegurança com a mesura de protecció personal i de
tercers.
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Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació locals han referit un nombre significatiu
d'accidents, algun d'ells molt greu. Respecte a un d'ells i en comentari a la notícia que en va
fer TV3, fonts del Govern Municipal reconeixien que la xarxa no està acabada, que hi ha
molts punts que encara els falta la senyalització o la pintura i que això s'anirà acabant en el
futur.
L’ús de bicicletes i VMP s'ha disparat a Mataró i també a les àrees de la ciutat on suposem
que el Govern Municipal implantarà també l'Anella Ciclista.
Com dèiem llavors, si es tracta de salvar vides, fem-ho bé.
Per tot això, i amb l'única finalitat de reduir les problemàtiques existents en la implementació
de l'Anella Ciclista, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana – MES proposem l'adopció
dels següents acords:
PRIMER. El Govern Municipal farà els canvis necessaris en el modus operandi seguit fins
avui en la implementació de l'Anella Ciclista per tal que, abans d'obrir nous carrils, s'instal·lin
elements de prevenció contra els accidents tals com (senyalització, eliminació d'obstacles,
eliminació de desperfectes a la calçada, simplificació pintures superposades...). És a dir,
abans d'obrir-ne de nous, es finalitzin totalment i siguin plenament operatius els que han
estat iniciats.
SEGON. El Govern Municipal posarà en marxa una campanya informativa massiva a la
ciutat: a les zones on s'ha d'implementar l'Anella Ciclista en el futur i a les que ja s'hi ha
implantat, per tal de minimitzar riscos i incidències en la seva implementació i recollir també
idees i propostes de millora.
TERCER. El Govern Municipal avaluarà periòdicament les incidències en el conjunt de
l'Anella Ciclista de la ciutat per tal de prendre les accions necessàries per reduirne els
accidents i reparar-ne els desperfectes.
QUART. El Govern Municipal iniciarà una campanya informativa sobre les normatives
vigents enfocada als conductors de vehicles de mobilitat personal, tant a les botigues
subministradores com a diverses zones de la ciutat que sigui fortament concorregudes per
aquests vehicles, on hi ha de tenir un paper destacat la Policia Local.
CINQUÈ. El Govern Municipal insta a la Generalitat i a l'Estat a clarificar i promoure els
canvis legislatius necessaris per a regular els drets i deures de les persones usuàries dels
carrils bici, tant de qui condueix un vehicle com dels vianants.
SISÈ. Mentrestant, el Govern Municipal estudiarà, seguint la recomanació de la DGT i com ja
han fet els Ajuntaments de Barcelona, d'Alacant o de Benidorm, l'obligatorietat per tots
aquests vehicles de disposar d'una assegurança.
SETÈ. Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Interior, a la Diputació de Barcelona, a
l'Oficina de Consumidors i Usuaris de Catalunya, al Defensor del Ciutadà de Mataró i a les
Associacions de Veïns i Veïnes de Mataró.”
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Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=4848.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5162.0

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5232.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5426.0

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5657.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5729.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5753.0

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 (8) i corresponent als membres del grup municipal de
Junts per Mataró (1).

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.

13 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A
126

QUÈ

MATARÓ

S’ADHEREIXI

A

LA

XARXA

EUROPEA

DE

CORRESPONSALS REGIONALS I LOCALS DE LA UE A TRAVÉS
D’UN RESPONSABLE POLÍTIC DE LA CIUTAT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5770.0&endsAt=6163.0

En aquests moments s´absenta de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz.
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta
la proposta de resolució següent:

“Los entes locales y regionales, representados en la UE por el Comité Europeo de las
Regiones, han sido siempre la columna vertebral de la democracia europea. Durante la
reciente pandemia de COVID-19, las administraciones locales y regionales/autonómicas han
sido una importante fuerza motora para dar respuesta a la emergencia y liderar la
recuperación de la UE. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, todas las decisiones
deberían tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos. Por lo tanto, acercar Europa a los
ciudadanos a través de sus pueblos, ciudades y regiones o comunidades es la misión
primordial del Comité europeo de las Regiones.
A través del Comité de las Regiones, existe la Red Europea de Corresponsales Regionales y
Locales de la UE se dirige a los políticos regionales y locales que forman parte de un
gobierno autonómico o municipal que nombran al concejal que representará a su municipio
ante el Comité de las Regiones (CDR), al que puede dirigirse en su propia lengua para
formular preguntas o solicitar ayuda para organizar actos, mientras dure su mandato. Una
vez nombrado, el concejal pasa a formar parte de la Red, pudiendo informar al resto de la
corporación de acciones de interés de la UE o, en el sentido contrario, trasladar a ésta
asuntos de interés de su municipio; organizar eventos en su localidad para el Día de Europa
(9 de mayo); organizar encuentros y debates ciudadanos sobre asuntos europeos y elevar
luego las conclusiones ante el CDR; aportar a éste datos y estadísticas de interés acerca del
municipio para las consultas oficiales de la UE o participar en las cumbres europeas
organizadas periódicamente por el CDR, entre otras funciones.
El CDR ofrece a los miembros de la Red información específica a través de boletines
informativos y sesiones informativas, invitaciones a participar en actos del CDR, enlaces a
debates políticos celebrados en el CDR e intercambios con los miembros o suplentes del
CDR y otros miembros de la Red, sin dar lugar, en ningún caso, a apoyo financiero por parte
del Comité Europeo de las Regiones.
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Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía propone la
aprobación del siguiente acuerdo:
1. La adhesión a la Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales de la UE a
través de un responsable político de la ciudad.

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5787.0

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=5955.0

Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació,
Formació Professional i Universitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6035.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6070.0

En aquests moments s´incorpora a la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz.

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6100.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6152.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

14 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER LA MILLORA EN
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L’ESPECIALITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DELS DEPARTAMENTS
D’OBRES I MANTENIMENT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6163.0&endsAt=6826.0

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la
proposta de resolució següent
“En el Ple de juny del 2021 el grup municipal de Junts per Mataró vam proposar la redacció
d’un manual de qualitat de les obres de la ciutat, dèiem:
Les ciutats i les persones que hi viuen demanden un hàbitat urbà de qualitat. L’espai públic
forma part d’aquest hàbitat, és el lloc on s’articulen i conflueixen el conjunt d’usos i activitats
dels ciutadans; d’aquesta demanda neix la necessitat de transformar-lo i mantenir-lo en
condicions òptimes. Les obres a la ciutat formen part de les actuacions que Mataró ha de dur
a terme per garantir una millora contínua en l’àmbit de, serveis urbans, equipaments, espais
verds, vials, infraestructures, etcètera, orientant la seva estratègia per garantir a les persones
qualitat de vida, millora social i urbana, millora als barris. Les obres, com a mitjà per assolir
aquests objectius, són generadores impactes importants en l’entorn més proper, provoquen
molèsties a les persones, als comerciants, dificulten la seva mobilitat i produeixen diferents
impactes mediambientals. L’Ajuntament ha de vetllar per minimitzar aquests impactes, tant
en la planificació com durant la implantació i l’execució del projecte.
En el Ple de maig del 2021 preguntant per l’estat dels paviments, afirmàvem:
L’espai públic és el lligam de la ciutat; l’element de comunicació; el lloc del moviment i de
trobada; d’estada i d’intercanvi; de passeig i de comerç; de manifestacions reivindicatives,
lúdiques i culturals, és on interactuen els ciutadans. El paviment és la base i el suport
d’aquestes activitats i aquests usos, ha de donar resposta a la multiplicitat de requeriments
que l’activitat humana i ciutadana sol·licita en cada moment.
En l’informe presentat en relació al Pla estratègic de la ciutat intel·ligent, anomenàvem el
concepte de “ciutat ja construïda”, recalcàvem:
La ciutat és la gent del carrer, definició simple però encertada. Pensem en un Mataró de futur
com una metròpoli de barris productius a velocitat humana. No existeixen receptes
guanyadores, cal treballar-ho sempre partint d’una ciutat ja construïda. Necessitem pensar
en la ciutat ja construïda.
En el Ple de març de 2021, vam proposar la redacció d’una Ordenança del paisatge urbà i
fèiem la següent reflexió:
El paisatge apareix lligat a la qualitat de vida: quan el paisatge urbà és adequat, bell, digne
de contemplar-se, millora la qualitat de vida dels seus habitants, que veuen en ell el decorat
ideal de les seves vides, un entorn real que acaba sent clarament subjectiu i que contribueix,
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a través de la memòria, a desenvolupar l'orgull i l'amor que la majoria dels ciutadans tenim
per les nostres ciutats. I a canvi, si el paisatge està degradat, això influeix negativament en la
qualitat de vida dels habitants de la ciutat, en la mesura que conviu amb ell de manera
quotidiana, i, a part de la lletjor que transmet, impedeix el desenvolupament normal
d'activitats d'oci, laborals, esportives, socials i, com no, econòmiques i turístiques.
El grup municipal de Junts de Mataró treballa sota tres premisses fonamentals. Fer la vida
fàcil als mataronins i mataronines, fer que les coses passin i treballar per recuperar el
sentiment de pertinença a la ciutat. La nostra ciutat, Mataró s’ho mereix. Per això, hem
desenvolupat i estem treballant en la presentació de diferents propostes per a la millora de
l’eficiència de la gestió municipal i de l’espai públic. Per exemple: apostar per una nova
organització del departament de llicències; la creació d’una gestió municipal més resilient.
Hem treballat dur en la redacció del nou contracte de neteja de la ciutat; en la redacció de la
nova ordenança de mobilitat i hem estès la nostra col·laboració al govern per la millora de la
seguretat. Junts per Mataró no ens hem quedat al marge en fer nombroses propostes i
reflexions al govern i departaments tècnics municipals en els diferents plens i comissions
informatives de les que participem.
Cal, però, seguir avançant i proposant noves eines, al nostre entendre fonamentals per la
nova ciutat que la societat actual ens planteja, Mataró no es pot quedar enrere. En els últims
10 anys les licitacions referents amb l’execució de projectes i serveis envers l’espai públic
han augmentat considerablement, tant a nivell econòmic com a volum d’execució. Analitzant
la gestió i l’actuació que es porta a terme des del nostre Ajuntament, proposem la millora en
l’especialització i digitalització dels corresponents departaments d’obres i manteniment.
L’Ajuntament ha de gestionar actius físics com poden ser les diferents xarxes de serveis,
mobiliari urbà, jardineria, senyalització,...Existeixen unes problemàtiques concretes, com pot
ser: disposar de dades poc precises, antigues i desactualitzades. Que les dades estan
disperses entre diferents departaments. Plànols en 2D que no tenen més valor afegit que la
seva representació gràfica. Impossibilitat de gestionar les dades i prendre-hi decisions.
La conseqüència de tot això es deriva a una presa de decisions d'inversions sense una base
sòlida. A treballar amb dades no connectades que fan que les inversions es retardin i amb
major cost econòmic. Comporten un manteniment deficient dels sistemes que depenen de
les administracions. Finalment, existència de problemes en l’execució d’inversions en
infraestructura per serveis afectats.
Es proposa especialitzar i digitalitzar aquests departaments, principalment, amb l’ús de tres
eines: Big Data, Building Information Modeling (BIM) i la gestió del manteniment assistit per
ordinador (GMAO). Simplement, és posar al dia uns departaments fonamentals per la gestió
de la ciutat i que ens permetin créixer i desenvolupar de forma adequada. Millora de l’espai
públic des del punt de vista de projecte i estalvi econòmic durant el procés de manteniment.
El Big Data és l'anàlisi massiva de dades. La importància del Big Data no gira al voltant de la
quantitat de dades que tens, sinó pel que fas amb elles. Pots prendre dades de qualsevol
font i analitzar-les per trobar respostes que permetin: Reduir els costos, reduir el temps i
prendre decisions intel·ligents: Per exemple, determinar les causes d'origen de fallades,
problemes i defectes gairebé en temps real.
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El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la
creació i la gestió d'un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la
informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents.
El GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador). És una eina que facilita les
diferents gestions de manteniment duna organització.
Mitjançant els processos de digitalització els avantatges obtinguts són:
1.- Informació compartida interdepartamental. - Tots els departaments disposen de la
mateixa informació que s'autoalimenta de manera comuna. Amb això s'optimitzen els
recursos de gestió, així com es redueixen els errors en els processos de disseny, construcció
i manteniment
2.- Gestió mediambiental. - Amb el procés de digitalització es permet la monitorització dels
sistemes, controlant consums i abocaments
3.- Aplicació de sistemes BIG DATA per a la presa de decisions en gestió. Aplicació de la
digitalització per poder establir nous criteris objectius en l'adjudicació de contractes. Això
aplica directament a la digitalització de l'Administració i a la transparència en els processos
administratius.
4.- Implementació totalment finançable a l'entorn dels fons NEXT GENERATION.
Des de Junts de Mataró som coneixedors del Pla de transformació de l’Ajuntament de
Mataró 2016-2022 Tr@nsforMAT. A on es parla de la transformació de l'organització per
millorar la ciutat. De la transformació de l'organització per donar millor servei a la ciutadania,
afrontant els reptes principals que tenim per davant. I finalment de la transformació digital per
adaptar l’organització i la manera de treballar. Però, creiem que manca una aposta decidida
per la transformació digital i especialització dels departaments d’obres i manteniment.
D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Mataró sol·licitem al Ple que es
prengui el següent:
ACORD
Que l’ajuntament estableixi un conveni de col·laboració amb la Fundació Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) per poder desenvolupar la transformació
digital d’aquests departaments seguint tres eixos fonamentals: La digitalització de les dades,
la digitalització de processos i fluxos i procedir a la anàlisis i estratègies per implantar la
digitalització.”

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6190.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6495.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
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https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6526.0

Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6568.0

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6648.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6768.0

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6807.0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

PRECS I PREGUNTES

15 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ ALS
TORNS DE NIT DE LA POLICIA LOCAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6826.0&endsAt=7301.0

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

En el Plan de Policía Comunitaria, elaborado para “la mejora del modelo municipal de
prestación de servicios de seguridad y convivencia”, en el eje 2, apartado referenciado como
de RELACIONES LABORALES aparece, bajo el subgrupo 2.2.3. un Estudi de la limitació del
termini màxim de permanència al torn de nit.
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Según se extrae de dicho documento su implantación debería llevarse a cabo durante el
primer trimestre de este año 2022. Por lo que este grupo municipal está interesado en que
se le conteste a las siguientes preguntas:
- ¿Se ha realizado ya este estudio?
- Si es así ¿cuáles han sido las conclusiones?
- Dado que uno de los puntos conflictivos de la policía de Mataró viene alimentado
por los cuadrantes de los turnos nocturnos ¿se hará algún cambio en estos turnos?
- ¿En qué consisten estos cambios?

Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6834.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=6896.0

Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7144.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7250.0

16 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AL PLA
LOCAL D’HABITATGE.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
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https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7301.0&endsAt=7795.0

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta
la pregunta següent:

En junio de 2018 se aprobó el Plan Local de Vivienda para los años 2018-2023, donde se
establecían objetivos y líneas de actuación:
Es por todo ello que este Grupo Municipal pregunta:
1. ¿Está este gobierno realizando el seguimiento del grado de cumplimiento de los
objetivos y las actuaciones?
2. ¿Va a presentar informe de seguimiento de los objetivos y actuaciones?
3. Dada la problemática con la vivienda que sufre la ciudad ¿considera este gobierno
necesario actualizar el Plan Local de Vivienda?

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7316.0

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7352.0

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7574.0

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7705.0

17 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA
FREQÜÈNCIA DE PAS LÍNIA 7 MATARÓ BUS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
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https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7795.0&endsAt=8152.0

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

Diversos usuaris habituals de la línia 7 de Mataro Bus ens han fet arribar les seves queixes
sobre el funcionament d’aquesta línia.
Concretament, es refereixen a que en algunes franges horàries, es produeixen retards de
més de 20 minuts a causa del trànsit a c/ Biada. I, de forma majoritària, relacionen aquests
retards amb la nova disposició d’un sol carril de circulació en aquest carrer després de
l’execució de l’Anella Ciclista.
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula la seguent pregunta:
1. Quina és la freqüència de pas actual del bus de la línia 7 ? Quina era aquesta
mateixa freqüència els anys 19 i 20? (Freqüències per trams horaris, no la mitjana)

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7803.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=7856.0

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8032.0

18 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA
RENÚNCIA A UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8152.0&endsAt=8689.0

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

El juny del 2018, l’alcalde, David Bote, i la regidora d’Urbanisme i Desenvolupament
Econòmic, Núria Moreno, van presentar el Pla d’Acció integral de millora dels Polígons
d’Activitat Econòmica (PAE) de ponent de Mataró que va concórrer a la convocatòria de
modernització de polígons promoguda per la Diputació de Barcelona. El projecte comptava
amb un pressupost a l’entorn dels 2 milions d’euros i va rebre una subvenció d’1,7 milions
d’euros, la màxima aportació que contemplava la convocatòria. Destacaven a la presentació,
que Mataró havia estat un dels 5 projectes beneficiaris de la província, dels 19 que hi
optaven.
La proposta estava molt focalitzada en actuacions d’inversió, tal com requeria la
convocatòria, i contemplava mesures per a la reactivació econòmica com inversions per
millorar la mobilitat, l’enllumenat o l’espai físic; i que s’haurien d’haver executat com a màxim
el 31 de desembre de 2019. L’àmbit d’actuació se centra en els polígons industrials de
ponent -Pla d’en Boet, Les Hortes del Camí Ral, el Rengle i Balançó i Boter-, territori que
representa un 76,4 % del total de les empreses ubicades als polígons industrials de Mataró i
un 79,3 % de la superfície global de polígons de la ciutat. En aquests polígons hi ha unes
690 empreses i es calcula que hi treballen més de 9.100 persones.
Aquest pla, impulsat per l’Ajuntament, comptava amb el suport del Consell Econòmic i Social
(del qual en formen part els sindicats CCOO i UGT, i les patronals FAGEM i PIMEC), la
Plataforma PAE Mataró, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, el Consell Comarcal
del Maresme, ASEGEMA, Gentic, la fundació EURECAT i SOM Mobilitat, així com també
dels ajuntaments d’Argentona i Cabrera de Mar per la proximitat territorial amb la seva pròpia
activitat industrial, i de les empreses ubicades en aquests polígons.
L’any 2021, 3 anys després, el Govern Municipal per impossibilitat de poder justificar la
despesa, renuncia a 453.009,76 EUR de l’esmentada subvenció (prop del 30%).

No és la primera ocasió que el Govern Municipal perd l’oportunitat de rebre inversions per la
ciutat. Ja va passar, per exemple amb les obres de la Llei de Barris a Rocafonda i en altres
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casos en els que per mantenir les accions previstes s’ha hagut de modificar el seu
finançament, passant d’un finançament extern a un de propi, fonamentalment a base
d’endeutament.
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula la seguent pregunta:
1. Quina és en aquesta ocasió la justificació per haver renunciat, quais 4 anys després,
al 30% d’una subvenció tan important?

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8162.0

Intervenció del Sr. Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8322.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8583.0

19 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
TANCAMENT D’UNA BOTIGA D’ANIMALS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8689.0&endsAt=9115.0

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta la
pregunta següent:
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El setmanari local Capgros es feia ressò el passat 15 de gener del tancament d’una botiga
d’animals a Mataró. Concretament publicava que: “La Guàrdia Civil ha entrat, inspeccionat i
tancat la botiga d’animals Guau Guau, a la Via Europa de Mataró, en el marc d’una operació
anomenada Canicat contra la comercialització il·lícita d'animals domèstics. S'han realitzat
tres inspeccions simultànies en les localitats de Palma (Mallorca), Mataró i Telde (Las
Palmas)”.
En relació a aquesta qüestió, els darrers anys, almenys des de 2019, hi ha hagut denúncies
reiterades per part dels veïns amb queixes sobre males olors i lladrucs dels animals. Aquests
fets són, en general, clars indicadors d’una mala praxi des del punt de vista de maneig i
higiene dels animals.
Ni les denúncies a la Policia Local, ni les diverses reunions sobre aquest tema amb
responsables de l’àrea de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats i de l’àrea de Via Pública,
ni tampoc l’actuació del Servei de Salut i Consum, van tenir cap conseqüència.
Tampoc les preguntes que el nostre grup d’ERC-MES va efectuar sobre el tema en resposta
a les queixes dels veïns van tenir cap resultat.
A la darrera de les nostres preguntes al respecte de març de 2020 preguntàvem que perquè
no s’havia resolt encara aquest cas i que quan estaria definitivament resolt.
A la seva resposta, el Govern Municipal, després de comentar diversos aspectes burocràtics
de la qüestió, concloïa dient que:
“Igualment de la mateixa manera, al llarg del darrer any s’han realitzat diverses inspeccions
tècniques sobre les condicions de salubritat i benestar dels animals que es troben a la
botiga, constatant-se que les esmentades condicions són adequades:
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula la seguent pregunta:
1. Com valora el govern l’actuació i els resultats del servei de Llicències i Disciplina
d’Obres i Activitats en aquest cas?
2. Tenen prevista alguna acció immediata per millorar l’eficiència de les inspeccions ?

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8702.0

Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=8850.0

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9005.0
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20 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9115.0&endsAt=9416.0

La senyora Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la
pregunta següent:

La 101 edició de la Volta ciclista a Catalunya començarà el proper dia 21 de març i acabarà
a barcelona, el dia 27 de marc de 2022.
A diferència d’anteriors edicions, en aquesta ocasió la Volta no passarà per Mataró. No hi
haurà cap sortida d’etapa ni tampoc cap arribada.
Aquest esdeveniment era un dels més esperats no només pels afeccionats al ciclisme a la
nostra ciutat, sinó per la ciutadania en general, a causa de l’espectacularitat del pas dels
ciclistes i també de l’atractiu de tot el desplegament dels equips participants i la presència
dels millors esportistes d’aquesta especialitat.
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula la seguent pregunta:
1. Perquè el Govern Municipal ha renunciat a allotjar una arribada o sortida d’etapa de
la Volta 2022?
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Intervenció de la Sra. Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9127.0

Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9196.0

Intervenció de la Sra. Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9340.0

Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9385.0

21 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES
OBRES AL CAMÍ RAL ENTRE ELS CARRERS COOPERATIVA I
LEPANTO.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9416.0&endsAt=9782.0

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la
pregunta següent:

Fa poques setmanes que en un mitjà de comunicació local Negoci Empresa Mataró
denunciava la nefasta gestió de les obres del Camí Ral, que s’allargaven en excés,
bloquejant l’accés en vehicle al centre de la ciutat en plena campanya nadalenca,
desincentivant els possibles consumidors i que no s’afavoria la feina de l’entitat per
posicionar Mataró com a destí de compres, d’oci i de serveis.
Negoci Empresa Mataró assegurava que l’ajuntament els va assegurar que les obres ja
estarien per Nadal perquè es pogués transitar pels carrers del centre. El mitjà recollia també
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que l’ajuntament afirmava que les afirmacions de Negoci Empresa Mataró no eren certes
donat que s’havia comunicat als veïns i comerciants que les obres durarien 8 mesos.
Sense qüestionar les obres, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment
d'Esquerres formulem les següents preguntes:
Confirma el govern municipal que es va avisar als comerciats i veïns que les obres durarien
8 mesos?
Per quina raó es va comunicar aquest termini de finalització de les obres?
Pot el govern municipal requerir l’empresa constructora per tal que les obres s’acabin com
abans millor?

Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9428.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9500.0

Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9678.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9756.0

22 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
MANTENIMENT DE LA XARXA SEMAFÒRICA.
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9782.0&endsAt=10304.0

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la pregunta
següent:
Des de l’1 de gener del 2020 fins avui la ciutat de Mataró no disposa d’un contracte vigent
del manteniment dels semàfors.
Ens hem trobat en una “situació d'impàs” on s’ha anat realitzant contractes menors per anar
reparant les incidències que han anat sorgint.
Les conseqüències d’aquest fet es poden comprovar amb les nombroses avaries a la xarxa
semafòrica, algunes reparades amb celeritat, d’altres que romanen més temps, especialment
pel que fa a els que només ha deixat de funcionar un il·luminador.
Finalment, el 20 de juliol d’aquest any passat s’adjudica el nou contracte de manteniment a
l’empresa Alumbrados Viarios S.A (Aluvisa) per un import de 1.264.623,72 € amb IVA,. En
total van haver-hi 4 ofertes rebudes i la situació ha quedat bloquejada per la formalització de
denúncies al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
El Govern Municipal, preguntat ara per tercera vegada al Ple per aquest assumpte, ha
d’assumir la responsabilitat de resoldre el problema de la manca de manteniment i
funcionament dels semàfors de la ciutat.
Per altra banda, ens preguntem per la gestió de les reparacions d’aquest darrer 2021.
Segons el portal de transparència, s'ha fet un total de diversos contractes per a aquest
efecte. Al detall, hem localitzat sis factures a l’empresa Softled per valor de 16.495’78€, vuit
factures a Aluvisa per valor de 194.348’25€ i dos factures a AERCO S.A per valor de
14.514€.
El Pressupost Municipal del govern pel 2021 contemplava una partida de 1.020.000 € en
senyalització viària i semàfors. Per tant, és d’interès públic conèixer com s’ha gestionat la
partida d’aquest pressupost.
Pels motius exposats, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres
formulem les següents preguntes:
1. Quin ha sigut el cost total dels contractes menors de reparació de les avaries dels
semàfors del 2021 i del transcurs del 2022? Com valora el govern aquesta despesa en
relació al Pressupost del 2021?
2. En quina situació es troba el manteniment de la xarxa semafòrica?
3. Quantes incidències s’han rebut pel que fa a avaries als semàfors des del 2021? Quantes
s’han reparat? En quin termini?
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4. Quan es té prevista la posada en marxa definitiva del contracte de manteniment dels
semàfors?

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=9805.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10007.0

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10213.0

23 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
MATARÓ PERQUÈ AQUEST GOVERN FACI UNA PROPOSTA
VIABLE PER COBRAR UNA TAXA A LES ENTITATS BANCÀRIES
QUE NO OFEREIXIN UN SERVEI ADEQUAT A LA GENT GRAN I
COL·LECTIUS VULNERABLES VÍCTIMES DE LA BRETXA DIGITAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10304.0&endsAt=10743.0

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta el
prec següent:
D’acord amb informacions aparegudes als mitjans de comunicació, aquest consistori ha
mantingut diverses reunions amb responsables de CaixaBank arran dels conflictes sorgits a
Mataró per les ocupacions il·legals de pisos buits i d’antigues oficines avui abandonades.
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S’informa que l’Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb CaixaBank per intentar
posar fre a les problemàtiques d’ocupacions i d’inseguretat que generen els nombrosos pisos
i locals buits que tenen a la ciutat. Per altra banda, CaixaBank també s’ha compromès,
segons el consistori, a mantenir prou caixers automàtics per atendre la població i a
assessorar col·lectius vulnerables que són víctima de la bretxa digital.
Respecte a aquest últim tema, és una realitat que no paren de tancar oficines, alguns caixers
són complicats d'usar, altres s'avarien i ningú resol els dubtes a aquests col·lectius
vulnerables. Hi ha gestions que només es poden fer online i en els pocs llocs on queda
atenció presencial, els horaris són molt limitats, cal demanar cita prèvia per telèfon i, encara
trucant, moltes vegades ningú atén el telèfon i redirigeixen a aquestes persones a una
aplicació que, de nou, no saben usar, o els envien a una sucursal llunyana difícil d’arribar.
Aquesta digitalització dels serveis bancaris, de la mà d'una reducció de l'atenció presencial,
es va iniciar després de la crisi financera, amb la fusió d'entitats i la desaparició d'oficines,
ajust que va afectar a tots els clients. Aquesta tendència es va accentuar amb la crisi del
COVID-19, quan el tracte de tu a tu es va reduir a la seva mínima expressió.
En vista de la situació d’aquest col·lectiu i arran d’una iniciativa a la ciutat de El Vendrell, s’ha
aprovat una moció presentada a l’Ajuntament d’aquesta ciutat, en la qual es proposa que la
taxa que paguen els bancs per tenir un caixer automàtic al carrer sigui molt més elevada que
la que paguen actualment, establint una bonificació del 90% a les entitats que ampliïn l'horari
d'atenció a les persones grans.
Creiem que amb aquest servei que ara deixen d’oferir adequadament les entitats financeres
estan traslladant una part de la seva atenció al client de l'interior cap a l'exterior, traient un
profit abusiu de la via pública, ja que la desordena i hi genera cues i molèsties, com hem vist
a les oficines del cap baix de la Riera en tantes ocasions.

Per tot això, Junts per Mataró presenta el següent prec:
Que aquest govern municipal atengui el present prec i estudiï una proposta viable per fer
possible l’exigència d’una taxa o bé canviar la taxa d’ocupació que es cobra a les entitats
bancàries per a tenir caixers a la via pública, amb l’objectiu de penalitzar les que no
ofereixen atenció presencial.

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10322.0

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10471.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10541.0
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Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10687.0

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10725.0

24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
PER

MATARÓ

SOBRE

ELS

REITERATS

TALLS

EN

EL

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA CIUTAT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10743.0&endsAt=11037.6052

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la
pregunta següent:
La nostra ciutat està patint de forma reiterada talls en els subministrament elèctric, amb les
corresponents conseqüències socials i econòmiques que aquests fets comporten. El carrer
és economia, és on es desenvolupen les relacions entre els ciutadans, és a on es porten a
terme els negocis i és la imatge de la ciutat. Aquesta situació és inadmissible per la seva
duració en el temps i la seva freqüència.
Junts per Mataró va presentar una proposta al Ple de desembre de 2021 per a la creació
d’una oficina de la resiliència a la nostra ciutat. Entre d’altres arguments, dèiem: “Les
administracions tenen al davant reptes com garantir el funcionament dels serveis públics; fer
front als efectes del canvi climàtic; respondre i atendre al creixement i moviment de la
població; la pròpia digitalització i, de fet, tota mena de riscos que amenacen la ciutat. Com a
resposta, els darrers anys s’estan desenvolupant oficines de resiliència, transversals als
departaments, per assegurar ciutats més resilients.”. També esmentàvem el concepte de
continuïtat: “Es necessita assegurar la pervivència de les activitats i els serveis davant un
entorn cada cop més complex, on hi ha la certesa que passaran incidents, emergències i
crisis.”. Recordar, que la proposta va ser aprovada per tots els grups municipals.
Davant els fet exposats, Junts per Mataró ens preguntem:
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1. L’Ajuntament de Mataró està treballant en un pla de resiliència de les infraestructures
de la ciutat?
2. L’Ajuntament és l’administració amb més coneixements de les zones més
degradades. Hem facilitat o notificat a les companyies subministradores aquesta
informació per incrementar els centres de transformació en les àrees que han quedat
desfasades pel nivell d’aportació de potència que necessiten?
3. L’Ajuntament ha buscat consens amb les companyies subministradores fent
propostes de millora? Per exemple, estudiar incentius positius per a la promoció de la
qualitat de les instal·lacions en zones urbanes de nova construcció o en zones que
han quedat degradades.
4. L’Ajuntament ha mantingut converses amb les companyies subministradores per
potenciar la digitalització de la xarxa per aconseguir un millor manteniment predictiu?.

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10754.0

Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10872.0

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10972.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847ddd45e1017eb537ef5a044a?startAt=10995.0

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:05 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.,
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David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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