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ACTA NÚM. 04/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 D’ABRIL DE 2022.   

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

 

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

mil vint-i-dos, essent les 19:20 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els/les  Senyors i Senyores: 

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

 

 

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 
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També hi assisteix la Interventora de Fons Municipals Accidental, Sra. M. Adela González 

Solà.  

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 d’abril 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 7 d’abril de 2022, a les 19,05 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 3 de març de 2022.-      
 
2.-   DESPATX  OFICIAL.- 
 
    DICTAMENS 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 Servei de Gestió Econòmica  
3.-  Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 

de l’Ajuntament de Mataró.-  
 
4.-  Aprovació modificació de crèdit pressupost exercici 2022.-  
 
5.-  Aprovació atorgament per part de l’Ajuntament d’un préstec a llarg termini a AMSA 

d’import 2.400.00 0€ per al finançament d’inversions.-  
 
6.- Aprovar deixar sense efectes la cessió de la finca situada Narcís Monturiol, 24 a la 

Generalitat de Catalunya i canvi de qualificació a domini públic.- 
 
 
 Servei d´Ingressos 
7.-  Aprovació de les modificacions dels preus públics del Sorrall per a l’exercici 2022.- 
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8.-  Aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la 
delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic de l’Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona.-  

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
9.-  Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura 

temporal i definitiva de places, aprovació de les bases reguladores de la borsa 
oberta, del document de creació de llista d’espera específica i dels criteris de gestió 
llistes d’espera.-  

 
10.-  Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Mataró per a l’any 2022.-  
 
11.-  Aprovació de la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró 

per a l’any 2022.-  
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
12.-  Aprovació de la pròrroga de la concessió per a la conservació, instal·lació i 

explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà del municipi de 
Mataró.-  

 
 
 
 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 Servei de Benestar Social  
13.-  Comunicar a Accent Social SLU l’obligació de la continuació de la prestació del 

servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona i compensació econòmica 
a Accent Social SLU pel perjudici econòmic sofert per la diferència entre el cost real 
i efectiu del servei i el preu abonat.-  

  
 
 Direcció de Cultura 
14.-  Aprovar la denominació específica de “Biblioteca Popular” per a la tercera biblioteca 

de la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró situada al carrer del Palau número 
18.- 

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

Catalunya-MES per a acollir-se al programa de concessió d’ajuts per a la 
rehabilitació d’edificis de titularitat pública publicat recentment al BOE.-  

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

sobre els criteris seguits per permetre l'enregistrament d'una sèrie de televisió a la 
Sala de Plens de l'Ajuntament.-  

 
17.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte del format i 

finançament de Les Santes.-  
 
18.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els concursos 

de serveis i obres que queden deserts.- 
 
19.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a la 

construcció de l’espai “Refer” al Polígon de Mata-Rocafonda.- 
 
20.-  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a la subvenció de l’IAE per a les empreses d’oci nocturn pel tancament 
durant la pandèmia.- 

 
21.-  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a les licitacions de les empreses públiques del grup Ajuntament.- 
 
22.-  Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per fomentar les polítiques de participació juvenil.-  
 
23.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre els punts crítics de l’anella ciclista assenyalats per bombers.- 
 
24.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES per millorar la seguretat dels vianants a la via pública.-  
 
25.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el futur de la Llar Cabanellas.-  
 
26.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la zona de baixes emissions, després de la sentència del TSJC a 
Barcelona.-  

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

MES sobre la senyalització a parcs i places.-  
 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=41.0&endsAt=210.0 

 

 

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple, dóna compte de l’acord del 4-11-2010 en 

què aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia Internacional 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=41.0&endsAt=210.0
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contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar públicament 

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

dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

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

assassinada.  

 

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/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=210.0&endsAt=225.0 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2022.      

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

DICTAMENS 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica  
 

 

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

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=210.0&endsAt=225.0
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referits a temàtiques coincidents.  

 

3  -  DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=225.0&endsAt=1670.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, dóna compte del següent: 

 

La Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovada 
pel Decret de l’Alcalde número 2202, de data 28 de febrer de 2022. 
 
El  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel què es va aprovar el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals,  estableix que de la liquidació del pressupost, se’n donarà 
compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 

D’acord amb el que s’ha exposat, la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 
Transparència, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 
28 de febrer, de delegació de competències  Proposo: 
 

PRIMER.- Donar compte del Decret número 2202, de data 28 de febrer 2022, relatiu 
l’aprovació de  la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament amb el 
redactat següent: 

 

“Relació de fets 

Vist l’informe de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2021, 

realitzat pel Servei de Gestió Econòmica i la Intervenció de Fons. 

Fonaments de dret 

D’acord amb el que estableix Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist així mateix el que estableix l’article l’article 191 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com 
l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa la Llei reguladora 
de les hisendes locals en matèria de pressupost. 
 
En virtut de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=225.0&endsAt=1670.0


 7 

matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 

RESOLC 

PRIMER.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació de l’exercici 2021 
corresponent a  l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 24.834.499,71 euros.  
       
 
SEGON.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2021, amb el resultat pressupostari i 
romanent de tresoreria següents: 

 
Resultat pressupostari 2021

DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

NETS NETES

a) Operacions corrents 143.100.527,97 121.084.820,07 22.015.707,90

b) Operacions de capital 3.293.495,72 12.919.890,17 -9.626.394,45

1.Total operacions no financeres (a+b) 146.394.023,69 134.004.710,24 12.389.313,45

c) Actius financers 98.466,49 116.019,84 -17.553,35

d) Passius financers 18.355.140,25 24.139.143,78 -5.784.003,53

2.Total operacions financeres (c+d) 18.453.606,74 24.255.163,62 -5.801.556,88

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2) 164.847.630,43 158.259.873,86 6.587.756,57

AJUSTOS:

(+) 2.373.881,31

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+) 11.811.577,66

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-) 8.634.195,56

II. Total ajustos (II=3+4-5) 5.551.263,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 12.139.019,98

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 

a despeses generals
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Romanent de tresoreria

1 (+) Fons líquids 34.920.359,74  29.498.920,27  

2 (+) Drets pendents de cobrament 38.376.217,75  42.492.894,12  

(+) del Pressupost corrent 12.170.868,84  15.854.171,60  

(+) de Pressupostos tancats 20.767.310,50  21.541.701,17  

(+) d'operacions no pressupostàries 5.438.038,41  5.097.021,35  

3 (-) Obligacions pendents de pagament 19.743.756,54  22.341.864,75  

(+) del Pressupost corrent 13.114.872,74  15.975.722,98  

(+) de Pressupostos tancats 223.596,16  266.682,06  

(+) d'operacions no pressupostàries 6.405.287,64  6.099.459,71  

4 (+) Partides pendents d'aplicació -1.102.420,46  -760.251,94  

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.102.420,46  760.251,94  

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00  

I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4) 52.450.400,49  48.889.697,70  

II (-) Saldos de dubtós cobrament 24.834.499,71  24.177.958,03  

III (-) Excés de finançament afectat 17.135.854,07  17.689.755,13  

IV     Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III) 10.480.046,71 7.021.984,54 

V Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al  Pressupost a final del període 86.223,46  

VI Saldo de creditors per devolució d'ingressos al final del període 29.214,00  29.214,00  

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 10.450.832,71 6.906.547,08 

(-) Romanents compromesos 377.794,61  

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 10.450.832,71 6.528.752,47 

IMPORT A 31/12/2020COMPONENTS IMPORT A 31/12/2021

 
 
 
 

 
TERCER.- Donar trasllat al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb 
quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril. 

 

QUART.- Ordenar la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la 
Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de 
l'exercici següent al qual correspongui.” 
 

 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=254.0 

 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=254.0
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4 -   APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 

EXERCICI 2022.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=225.0&endsAt=225.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

Relació de fets 

El pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2022 es va aprovar definitivament pel 
Ple en sessió celebrada en data 23 de desembre del 2021. 

D’acord amb la liquidació pressupostària de l’exercici 2021, el romanent de tresoreria 
disponible a 31 de desembre del 2021 ha estat per import de 10,5M€, dels quals 4M€ s’han 
dotat per al fons de solvència d’acord amb l’informe d’estabilitat pressupostària.  

Consta a l’expedient l’informe de la cap del servei de Gestió Econòmica on proposa 
l’aprovació de l’avantprojecte de modificació pressupostària per a l’exercici 2022 consistent 
en atorgar un préstec a llarg termini a AMSA per import de 2,4M€ per finançar les seves 
inversions previstes per al 2022 que es proposa que es financi amb el romanent de tresoreria 
constituït com a fons de solvència, així com modificar el destí d’alguns projectes d’inversió 
que han estat incorporats amb romanents crèdit de l’exercici 2021 per import 
d’1.964.084,50€. 

També consta a l’expedient l’informe d’Intervenció de conformitat amb aquesta modificació. 

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

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

3. Article 7è, 8è, 13è i 14è de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 

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

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

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

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

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

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=225.0&endsAt=225.0
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9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

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

 
En virtut de tot això,  
 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 
2022, consistents en crèdit extraordinari per import de 3.032.453,27€ i suplement de crèdit 
per import d’1.331.631,23€ segons el següent detall: 
 

1. Modificació de crèdit per crèdit extraordinari per import de 3.032.453,27€ i per suplement 

de crèdit per import d’1.331.631,23€, finançat amb romanent de tresoreria  per import de 

2.400.000,00€ i amb baixes per anul·lació per import d’1.964.084,50€, d’acord amb el 

següent detall: 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA NOM PARTIDA PROJECTE IMPORT

710202/15113H/60900 Enderroc edifici pistes de conduir 1511322001 74.150,62

710100/15321K/60901
Reurbanització cruïlla rda. Alfons X -

c. Rocafonda
1532122006 50.000,00

710400/13411Z/61900
Inversió millores xarxa vies ciclistes

ciutat
1341122005 50.000,00

710202/33814A/63200
Inversió millores edificia Baixada Sant 

Simó 13
3381422001 458.302,65

300000/922210/82190 Atorgament préstec AMSA 9222110001 2.400.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.032.453,27  
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SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA NOM PARTIDA PROJECTE IMPORT

710400/13411E/60900
Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet

NEXT GENERATION
1341122001 175.000,00

710400/13411Z/60900
Entorns escolars de Mataró, camins

escolars NEXT GENERATION
1341122002 359.000,00

710100/15321Z/60900 Pla de millores paviments urbans 1532122001 665.530,69

710100/43371K/60900
Millora pavimentació vies públiques

pol. Mata-Rocafonda
4337122001 132.100,54

TOTALSUPLEMENT DE CRÈDIT 1.331.631,23  
 
 
 

Finançats amb romanent de tresoreria  per import de 2.400.000,00€ i amb baixes per 
anul·lació per import d’1.964.084,50€, segons el següent detall: 
 

 

ROMANENT DE TRESORERIA - FONS DE SOLVÈNCIA

PARTIDA NOM PARTIDA PROJECTE IMPORT

310200/I00110/87000 RT despeses generals I001105001 2.400.000,00

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 2.400.000,00
 

 
 
 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

PARTIDA NOM PARTIDA PROJECTE IMPORT

710100/15321B/60901
Renovació pavimentació i

accessibilitat de la Pl. Santa Anna
1532121001 665.530,69

710100/43371E/60900
Pla d'acció integral PAE Ponent

Mataró Ind.
4337118001 175.000,00

710100/15321I/60901
Millora pavimentació vies públiques

pol. Mata- Rocafonda
1532121002 132.100,54

710400/13411Z/62400
Pla mobilitat urbana sostenible de

Mataró
1341117001 459.000,00

710202/33334B/63200
Inversió equipaments arts

escèniques
3333421001 258.201,60

300000/92071Z/63200
Inversió rehabilitació edificis serveis

generals
9207110002 74.150,62

710202/33011Z/63201
Inversió millores equipaments

culturals
3301114002 200.101,05

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 1.964.084,50  
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TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 
B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=254.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=680.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=716.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=973.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1146.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1558.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1588.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1658.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=254.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=680.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=716.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=973.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1146.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1558.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1588.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1658.0
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5  -  APROVACIÓ ATORGAMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT 

D’UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI A AMSA D’IMPORT 2.400.00 0€ 

PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1670.0&endsAt=2276.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

La previsió d’ingressos i despeses del pressupost per a l’any 2022 de la societat municipal 
Aigües de Mataró SA, aprovat pel Consell d’Administració d’AMSA el dia 28 d’octubre de 
2021, entre d’altres, es preveu la necessitat de disposar d’un crèdit bancari amb una quantia 
de 2.400.000 euros per finançar les inversions previstes de l’exercici.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament disposa de saldos de tresoreria elevats, pels quals està 
pagant pels saldos deutors en esl comptes bancaris entre un 0,2 i un 0,5%  dels saldos 
mitjos.  
 
En aplicació de la política de tresoreria conjunta del grup municipal, es proposa que 
l’operació de préstec que ha de concertar la societat municipal AMSA, sigui l’ajuntament qui 
atorgui l’operació amb l’objectiu de minimitzar els costos financers del grup. En concret: 
 
a) AMSA té l’estalvi de les despeses financeres que l’entitat bancària li hagués exigit. 

 
b) L’ajuntament té l’estalvi de les comissions bancàries que hauria de fer front per tenir 

aquests diners dipositats en els seus comptes, 
 
Amb aquest objectiu, en la mateixa sessió del Ple en què es presenta aquesta proposta 
d’atorgament del préstec a AMSA, es proposa una modificació pressupostària en la qual 
s’habilita crèdit pressupostari per aquest atorgament finançat amb romanent de tresoreria a 
31 de desembre de 2021.  
 
Condicionat a l’aprovació de la modificació pressupostària esmentada, es proposa que 
l’ajuntament ofereixi un préstec a llarg termini d’import 2.400.000 euros a Aigües de Mataró 
SA, amb les mateixes condicions que el BBVA ofereix a l’ajuntament. Les condicions de 
l’operació proposada estan detallades a l’informe de Gestió Econòmica que consta al mateix 
expedient i són les següents: 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1670.0&endsAt=2276.0
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Import màxim 

 
2.400.000,00 €  

Finalitat Finançament Inversions 

Termini 10 anys 

 
Tipus d’Interès variable 

 
Euríbor a 3 mesos més un marge del 0,336 % 

 

Comissió i altres despeses Sense comissions ni despeses de cap mena 

Període de liquidació  Trimestral 

Termini   10 anys a comptar de la data de formalització del préstec 

  
 

També es proposa atorgar una subvenció per subsidiar el tipus d’interès corresponent al 

càlcul de les quotes d’interès durant la vida del préstec. 

Vist l’informe favorable de Gestió Econòmica 

Vist l’informe d’Intervenció de conformitat amb aquesta proposta. 

 
Fonaments de dret 
 
11. RDL 2/2004, de 5 de març. 

12. Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 

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

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

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

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

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

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

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

20. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

21. L'art. 82 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s'aprova l'estructura 

dels pressupostos de les entitats locals, contempla la concessió de préstecs al sector 

públic, tant a curt termini (concepte 820) com a llarg termini (concepte 821). 

22. La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, ORDRE HAP/1781/2013, de 

20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de comptabilitat local. 

 
En virtut de tot això,  
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PROPOSO: 
 

Primer.- Aprovar atorgar un préstec a la societat municipal Aigües de Mataró per un import 
de 2.400.000 euros amb destí a finançar les inversions de l’exercici amb les següents 
condicions:  

 

 
Import màxim 

 
2.400.000,00 €  

Finalitat Finançament Inversions 

Termini 10 anys 

 
Tipus d’Interès variable 

 
Euríbor a 3 mesos més un marge del 0,336 % 

 

Comissió i altres despeses Sense comissions ni despeses de cap mena 

Període de liquidació  Trimestral 

Termini   10 anys a comptar de la data de formalització del préstec 

 

Aquesta operació està condicionada a l’aprovació de la modificació pressupostària que 
permeti habilitar crèdit a la partida. 

Segon.- Aprovar la minuta del conveni entre l’ajuntament de Mataró i la societat Aigües de 
Mataró, SA, per la concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la segona. 

Tercer.- Aprovar la concessió d’una subvenció a Aigües de Mataró per subsidiar el tipus 
d’interès corresponent al càlcul de les quotes d’interès durant la vida del préstec. 

 
Quart.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, Sr. David Bote Paz, per a la 
signatura del conveni indicat. 
 

Cinquè.- Notificar el present acord a Aigües de Mataró.” 
 
 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1684.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1782.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1981.0 

 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2070.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1684.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1782.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=1981.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2070.0
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Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2193.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2214.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2258.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i de Junts per Mataró (2).  

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

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

 

 

 

6 - APROVAR DEIXAR SENSE EFECTES LA CESSIÓ DE LA FINCA 

SITUADA NARCÍS MONTURIOL, 24 A LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA I CANVI DE QUALIFICACIÓ A DOMINI PÚBLIC. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2276.0&endsAt=2583.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada en data 5 de març de 2015, acordà, 
entre d’altres extrems i condicions, cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, 
el domini de la finca resultant d’Equipaments Eed del PR de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix 
(de tres mil set-cents trenta-sis metres quadrats (3.736 m2), inscrita a l’Inventari General de 
Béns municipal com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, per a destinar-la a la 
construcció i posada en funcionament d’un Institut d’Ensenyaments secundaris post-
obligatoris (cicles formatius). 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2193.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2214.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2258.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2276.0&endsAt=2583.0
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Vist l’escrit del director de Centres Públics, del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, presentat en data 11 de febrer de 2022, que, donat que l’esmentada cessió no 
s’ha formalitzat i que la finca no s’ha destinat a la finalitat prevista en el termini establert, 
l’Ajuntament de Mataró recupera la plena disponibilitat de la finca, d’acord amb el contingut 
en l’acord municipal de cessió. 
 
Atès questa finca, qualificada com de bé patrimonial, consta inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 3, al volum 3521, Llibre 193, Foli 76, finca 10.069; està situada al Carrer 
Narcís Monturiol, núm. 24, i te la referència cadastral 2976706DF5927N. 
 
Atesa que la constatació de la no formalització de la cessió gratuïta d’aquest bé entre les 
parts, comporta que la cessió en els termes acordats no s’ha fet efectiva i de que tal situació 
es reconeix i s’accepta com a produïda per la Generalitat de Catalunya i per aquest 
Ajuntament de Mataró. 
 
Atès que aquesta finca, es va desafectar com a bé de domini públic per acord de Ple de 
l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 23 de desembre de 
2014, per tal de poder efectuar l’esmentada cessió, com a bé patrimonial, a favor de la 
Generalitat de Catalunya. Per lo qual, resulta fonamentada l’oportunitat de qualificar-la 
novament, retornant-la a la qualificació jurídica prèvia a la derivada de l’acord de Ple de 23 
de desembre de 2014, com a bé de domini públic, afecte al servei públic educatiu (sistema 
d’equipament docent, segons qualificació urbanística) és a dir, tal i com estava abans de que 
fos objecte de cessió. 
 
Vist l’expedient i l’informe jurídic que hi consta. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 20, 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals; l’article 204, 211 i següents 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;  l’article 12 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Patrimoni de Catalunya regula el procediment per 
acceptar les cessions gratuïtes que efectuen les administracions públiques a favor de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
Per tot l’exposat, proposo a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes els acords adoptats pel Ple, en sessió celebrada en data 

5 de març de 2015, en relació a la cessió gratuïta de la propietat de la finca 
d’Equipaments Eed del PR de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix (de tres mil set-
cents trenta-sis metres quadrats (3.736 m2), situada al situada al Carrer Narcís 
Monturiol, núm. 24, amb referència cadastral 2976706DF5927N, realitzada a 
favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i mantenir a 
l’Ajuntament de Mataró en el seu domini i disponibilitat respecte aquesta, 
coincidint amb els motius manifestats a aquests efectes en l’escrit presentat 
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en data 11 de 
febrer de 2022.  

 
SEGON.- Qualificar la finca referida en el punt anterior com a bé de domini públic, afecte 

al servei públic, pels motius exposats relatius a la no efectivitat de la cessió de 
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la finca a la Generalitat de Catalunya, retornant-la a la qualificació jurídica 
prèvia a la derivada de l’acord de Ple de 23 de desembre de 2014. 

 
TERCER.-  Suspendre l’efectivitat de la qualificació com a bé de domini públic fins que 

s’hagi superat el tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies, 
publicant els corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

 
QUART.- Facultar el/la Regidor/a Delegat/da competent en l’àmbit patrimonial municipal 

per a signar la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat, 
perfeccionament i execució dels acords adoptats; 

 
CINQUÈ.- Efectuar les modificacions i esmenes corresponents en l’Inventari municipal de 

béns, segons els contingut dels precedents acords adoptats. 
 
SISÈ.- Comunicar els acords adoptats a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als Serveis 
municipals d’Ingressos i Urbanisme i a PUMSA.” 

 
 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2292.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2395.0 

 
Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, 
Formació Professional i Universitat:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2457.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2541.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2573.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 
 
 

Servei d’Ingressos 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2292.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2395.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2457.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2541.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2573.0
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7 -  APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

DEL SORRALL PER A L’EXERCICI 2022. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2583.0&endsAt=2760.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 
1.- En data 15 de març de 2022 l’empresa concessionària del centre esportiu El Sorrall, la 
mercantil Nuscamps, SL, va sol·licitar la modificació dels preus públics de la zona esportiva 
El Sorrall en vigor des de l’1 de gener de 2022, consistent en la reducció dels següents 
preus: 
 
 

  
Preus 

públics 2022 

Nova proposta 
preus públics 

2022 
Variació 

Quota abonament general  57,25 € 55,74 € -2,64% 

Reducció tarifaria quota "promo telemarketing 2019" 51,30 € 49,95 € -2,63% 

Reducció tarifaria quota "jove" 49,53 € 48,95 € -1,17% 

Reducció tarifaria quota "nou estil de vida 12" 56,43 € 55,95 € -0,85% 

Reducció tarifaria quota "nou estil de vida 24" 51,30 € 50,95 € -0,68% 

 

 

En segon terme, proposen l’aprovació de tres preus nous, que són els següents: 

 

  

Nova proposta 
preus públics 

2022 

Quota NOVA FAMILIAR  99,90 € 

Quota MONOPARENTAL  74,93 € 

Quota VIDA ACTIVAT 12  52,95 € 

 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2583.0&endsAt=2760.0
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Les modificacions proposades cerquen oferir quotes que actualment ofereixen altres 
competidors i que en els darrers mesos tenen una major demanda, especialment després de 
la inactivitat deguda a la pandèmia. 

2.- Amb la incorporació d’aquestes modificacions, el text refós de l’ordenança queda redactat 
de la següent manera: 

 
 
 

PREUS PÚBLICS EL SORRALL 
2022 

 
 

  
QUOTES PRINCIPALS  

1-Quota inscripció adult 76,58 € 
 

2-Quota inscripció Familiar 66,92 € 
 

3-Quota inscripció infantil 61,14 € 
 

4-Quota abonament infantil >14 anys 44,67 € 
 

5-Quota abonament general (quota VIP) 55,74 € 
 

6-Quota abonament matí 47,19 € 
 

7-Quota carnet blau 41,44 € 
 

8-Quota familiar (*) 110,59 € 
 

 
REDUCCIONS TARIFÀRIES 
 

 

Reducció tarifària inscripció "adult" 30,70 € 
 

Reducció tarifària inscripció "familiar" 40,97 € 
 

Reducció tarifària inscripció "infantil" 22,01 € 
 

Reducció tarifària inscripció "telemàrqueting 0,00 € 
 

Reducció tarifària quota "nova quota familiar-quota unitat 
familiar 2019" 

92,32 € 
 

Reducció tarifària quota "per sempre 1 any familiar 89,03 € 
 

Reducció tarifària quota "per sempre 2 anys familiar" 84,63 € 
 

Reducció tarifària quota "per sempre 1 any abonament general" 57,11 € 
 

Reducció tarifària quota "permanència 2 anys/estil de vida 24" 54,91 € 
 

Reducció tarifària jove plus 79,24 € 
 

Reducció tarifària quota "jove" 48,95 € 
 

Reducció tarifària quota "jove pagament trimestral" 127,24 € 
 

Reducció tarifària “Nova quota infantil” (mes de 17 family) 33,01 € 
 

Reducció tarifària quota "vall" 33,01 € 
 

Reducció tarifària trimestral matí 45,23 € 
 

Reducció tarifària quota "semestral matí" 42,85 € 
 

Reducció tarifària quota “trimestral abonament general” 56,34 € 
 

Reducció tarifària quota "semestral abonament general" 320,24 € 
 

Reducció tarifària quota "esportista federat" 50,33 € 
 

Reducció tarifària quota "promo telemarketing familiar" 82,49 € 
 

Reducció tarifària quota " promo telemarketing 2019" 49,95 € 
 

Reducció tarifària quota " telemarketing " 47,44 € 
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Reducció tarifària acompanyant estiu (benefici Vip)** 35,95 € 
 

Reducció tarifària "quota infantil familiar" 3,08 € 
 

Reducció tarifària quota "nou estil de vida 12" 55,95 € 
 

Reducció tarifària quota "nou estil de vida 24" 50,95 € 
 

Descompte tarifari "Porta un amic" 5,13 € 
 

 
QUOTES SECUNDARIES 
 

 

Quota empresa 51,30 € 
 

BLACK CARD 46,86 € 
 

PERMANÈNCIA 12 MESOS 47,65 € 
 

Tarifària quota "per sempre 1 any familiar contractat 2017 86,78 € 
 

Tarifària quota "estil de vida familiar" 82,49 € 
 

Tarifària quota "nova per sempre-sempre en forma” 55,66 € 
 

Tarifària quota "per sempre 2 anys abonament general" contractat 
2017 

53,52 € 
 

Q VULGUIS PERMANÈNCIA 46,85 € 
 

PISCINA MUNICIPAL 41,44 € 
 

NOVA FAMILIAR 99,90 € 
 

QUOTA MONOPARENTAL 74,93 € 
 

VIDA ACTIVITAT 12 52,95 € 
 

 
COMPLEMENTS TARIFARIS 
 

 

AVANTATGES VIP 2018 4,21 € 
 

Avantatges VIP 2017 4,21 € 
 

(*) Quota que no ha augmentat des de 2013 
  

 
SINCRONITZADA 
 

 

Preu anual (52 h carril/setmanals) * cost calculat segons preus 
públics 

86.323,94 € 
 

Reducció tarifària per prestacions ajuntament 92,14% 
descompte que suposa un total de 79.546,98 euros (52 h 
carril/setmanals). Descompte a petició de la Direcció d’Esports 
de l’Ajuntament de Mataró. 

6.603,35 € 
 

 
ENTRADA PUNTUAL CENTRE DE FITNESS + LLAC 
 

  

Entrada puntual adult 15,91 € 
 

Entrada puntual infantil (<16 anys) 10,02 € 
 

Entrada puntual carnet blau 6,82 € 
 

 
ENTRADES LLAC EXTERIOR NO ABONATS 
 

 

Bonus 10 adult > 16 anys 72,02 € 
 

Abonament temporada > 16 anys 144,49 € 
 

Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 50,67 € 
 

Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 101,20 € 
 

Bonus 10 carnet blau 50,67 € 
 

Abonament temporada carnet blau 101,20 € 
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Assegurança ús puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 4,23 € 
 

Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 11,78 € 
 

 
ENTRADES LLAC EXTERIOR NO ABONATS 
 

Bons 10 adult > 16 anys 72,02 € 

Abonament temporada > 16 anys 144,49 € 

Bons 10 infantil (de 6 a 16 anys) 50,67 € 

Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 101,20 € 

Bons 10 carnet blau 50,67 € 

Abonament temporada carnet blau 101,20 € 

Assegurança ús puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 4,23 € 

Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 11,78 € 

 
CURSETS DE NATACIÓ ESCOLARS AJUNTAMENT 
 

Natació per escolars 8,83 € 

Natació per a escoles bressol 8,83 € 

Servei Esportiu Escolar de Mataró 8,83 € 

 
CURSETS DE NATACIÓ (*2) 
 

Nadons 8,72 € 

Infantil de 2 a 16 anys 6,25 € 

Adults de + de 16 anys 8,55 € 

 
PREUS DE LLOGUER PER HORES 
 

Carrer de 25 m. 30,71 € 

Espai de 12,5 x 25 m. 49,91 € 

Partit waterpolo competició 273,73 € 

Competició 5 hores 682,36 € 

Competició + de 5 hores 1.258,82 € 

 
PÀDEL 
 

Preu/hora pista per abonats 20,47 € 

Preu/hora pista per no abonats 22,75 € 

Preu/hora pista per abonats (matins, dll a dv de 7 a 14 hores) 14,78 € 

Preu/hora pista per no abonats (matins, dll a dv de 7 a 14 
hores) 

17,06 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats 51,18 € 

Quota abonament de 12 hores per no abonats 56,85 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats (matins) 36,95 € 

Quota abonament de 12 hores per no abonats (matins) 42,65 € 

 
 
(*2)L'abonat tindrà un 10% de descompte sobre el preu dels cursets. Preu per sessió/setmana.  
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** Nova reducció tarifa (acompanyant estiu per clients Vip). 
 
 

Fonaments de dret 
 
L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim 
el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa també 
que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà establir preus públics per sota del cost del servei. 
 
En aquest aspecte, figura a l'expedient el pertinent informe econòmic, el qual manifesta  que 
els  preus públics proposats no cobreixen els costos del servei. 
 
Ara bé, tal com hem dit, el TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per 
sota del cost del servei. 
 
En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que 
tenen els poders públics de fomentar l’educació sanitària, l’educació física i l’esport, 
establerta a l’article 43.3 de la Constitució Espanyola, concretat a l’article 25.2.ll) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el qual atribueix competències 
als ajuntaments en matèria de promoció de l’esport i instal·lacions esportives i de lleure. 
Conseqüentment, l’existència de raons d’interès públic justifiquen que els preus proposats no 
cobreixin la totalitat del cost dels serveis. 
 
L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles 41, 44 i 47 del TRLRHL, la regidora delegada 
d’Administració, Bon Govern i Transparència PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar les modificacions dels preus públics de la zona esportiva El Sorrall, 
d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.-   Publicar el present acord al BOPB i a l’e-tauler municipal.” 
 

 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2593.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2680.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2593.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2680.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2720.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2748.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2),  d’ERC-MES (8) i de Ciutadans (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.     

 

 

 

8  -  APROVACIÓ DE L'ACORD COMPLEMENTARI SOBRE 

DETERMINATS ASPECTES OPERATIUS DE LA DELEGACIÓ DE LES 

FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2760.0&endsAt=2971.0 

 
La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 
“Per acord de ple de dia 3 de març de 2022 s’adoptà per unanimitat dels seus membres 
l’aprovació de l’acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de 
l’Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest acord va ser notificat a la Diputació de Barcelona el passat dia 4 de març de 2022. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2720.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2748.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2760.0&endsAt=2971.0
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El dia 16 de març de 2022  la Diputació de Barcelona comunica la impossibilitat d’iniciar la 
tramitació corresponent per a l’aprovació de l’acord complementari aprovat per part del Ple 
de la Diputació en considerar que en la part resolutiva del mateix, consten un seguit d’acords 
(primer a quart) relatius a la modificació de la delegació de funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, conferida per part de l’ajuntament de 
Mataró en favor de la Diputació de Barcelona, quan, en realitat, no es pretén modificar la 
delegació sinó aprovar un acord complementari a aquesta que, sense modificar-la, afecta a 
determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics de l’Ajuntament de Mataró en favor de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Els acords de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Mataró, contenen les especificacions 
necessàries per determinar l’abast de les competències i tasques que hauran d’exercir i 
executar les persones de l’Ajuntament i de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant 
ORGT). 
 
La importància de la col·laboració de l’ORGT amb l’Ajuntament de Mataró, i les particularitats 
que comporta el volum dels ingressos quina recaptació ha estat delegada, fan palesa la 
necessitat de concretar determinats aspectes operatius, no contemplats en el text dels 
acords adoptats fins el moment present i que, per a major seguretat d’ambdues 
Administracions, resulta oportú regular, el que constitueix l’objecte d'aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 3 de març de 2022 complementari 
sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Mataró en favor de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
SEGON.- Aprovar l’acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la 
delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic d’aquest Ajuntament en la Diputació de Barcelona que es transcriu a continuació: 

 
Primer.- Pràctica de comunicacions i notificacions d’actes de gestió tributària 
realitzats per l’Ajuntament. 

 

1.  Les comunicacions i notificacions relacionades amb la recaptació dels ingressos 
de dret públic de Mataró, seran practicades per l’ORGT, en exercici de les 
competències delegades. 

 
2.  En el marc de la col·laboració i assistència sol·licitada per l’Ajuntament 
deMataró, l’ORGT practicarà les següents comunicacions o notificacions derivades 
d’actes de gestió tributària: 

 

-  Requeriment d’aportació de documentació, amb transcendència tributària. 
-  Concessió de pròrroga en el termini de presentació de l’Impost sobre 

l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. 
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-  Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar 
procediments de verificació de dades. 

-  Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar 
procediments de comprovació limitada. 

-  Qualsevol altre requeriment, comunicació  i notificació que resulti necessària 
per a la tramitació dels procediments tributaris. 

 
3.   Des de la seu electrònica de l’ORGT, el ciutadà podrà practicar l’autoliquidació 
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 

 

Segon.- Ús de les aplicacions informàtiques de l’ORGT 
 
L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona col·laboraran per a la realització de 
les funcions de gestió i inspecció tributària, mitjançant l’ús de les aplicacions 
informàtiques de l’ORGT. 
 
Aquestes aplicacions informàtiques permeten la realització per part de l’Ajuntament, 
entre d’altres, de les següents actuacions: 
 

-  Elaboració de padrons 
-  Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 
-  Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades 
-  Liquidació d’interessos de demora 
-  Gestió integral de padrons 
-  Gestió de titularitats 
-  Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients 

sancionadors  
-  Qualsevol altre acte necessari per a l’efectiva realització de les funcions de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries 
 

Aquestes funcions es realitzaran mitjançant el sistema informàtic que en cada moment 
l’ORGT tingui operatiu -actualment anomenat wtp– en aquelles opcions necessàries 
per a dur a terme les actuacions de gestió i inspecció que no han estat delegades a la 
Diputació de Barcelona i únicament referides al municipi de Mataró. Els servidors que 
utilitza l'ORGT estàn ubicats dins del territori de la Unió Europea. 
 
Les actuacions de gestió i inspecció que porti a terme l’Ajuntament deMataró, fent ús 
de les aplicacions informàtiques de l’ORGT restaran residenciades a la Base de Dades 
Informatitzada de l’Organisme, i s’integraran al fitxer de dades de caràcter personal 
titularitat de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Tercer.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Atès que la realització de les funcions relatives a l'objecte dels acords de delegació, 
amb la finalitat relativa a l’aplicació dels ingressos de dret públic de l’entitat delegant, 
suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o 
identificables, es relacionen a continuació els  deures i obligacions de les entitats 
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intervinents,  en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la 
normativa vigent sobre protecció de dades.   
 
Al respecte, el tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés 
les administracions signants, en virtut d’aquest acord es sotmet al que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD). 
 

          1. Objecte 
 
Mitjançant aquest document, les parts formalitzen, d’acord amb el que disposa l’article 
28 del RGPD, l’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal i les obligacions 
i previsions convenients per tal de garantir la protecció dels drets de les persones 
interessades en relació amb les dades de caràcter personal objecte dels tractaments 
derivats dels acords de delegació subscrits. 
 
2. Habilitació per tractar les dades 
 
S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’Ajuntament, responsable del tractament, les dades de caràcter personal 
que siguin necessàries per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, 
incloent les dades provinents d’altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació 
de tributs i altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent. 
 
Entre les dades necessàries pels tractaments relatius a tributs i altres ingressos de dret 
públic, provinents d'altres administracions, per les quals l'Ajuntament habilita 
específicament a l'ORGT al seu tractament, es troben les següents: 
 
- Les dades incloses en el Padró Cadastral, provinents de la Direcció General del 
Cadastre. 
 
- Les dades relatives al Cens d’IAE, cens de contribuent i resta de dades que l’Agència 
Tributària remet a l’Ajuntament per a la gestió dels seus tributs. 
 
- Les dades provinents de la Direcció General de Trànsit, necessàries per la gestió de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i les actuacions delegades sobre 
recaptació de sancions de trànsit. 
 
- La informació que es remet per Notaris, registradors i professionals oficials, en 
compliment de les obligacions legals establertes en relació als tributs locals delegats. 
 
L'exercici del tractament per part de la Diputació de Barcelona s'efectuarà mitjançant el 
seu Organisme de Gestió Tributària, de conformitat amb els acords vigents. 
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en qualsevol 
operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, registre, 
organització, estructuració, adaptació o modificació, conservació, extracció, consulta, 
utilització, comunicació per  transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació 
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d'accés, interconnexió, acarament, limitació, supressió, destrucció de dades, com 
també les cessions previstes per la llei que resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències. L’encàrrec pot consistir directament en realitzar de 
forma exclusiva un o més tractaments o bé altres processos que, de forma 
instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals. 
 
L’ORGT queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal d’efectuar les 
peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades 
que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra 
norma que contempli dites comunicacions o cessions. 
 
L’òrgan que actua per delegació no pot utilitzar les dades a les que  tingui accés per a 
cap  altra finalitat que aquelles relatives al desenvolupament de les funcions que li han 
estat delegades i ha de posar en coneixement dels titulars de les dades que actua com 
a encarregat, per delegació de l’ajuntament. 
 
L'accés a les dades de caràcter personal necessari per l'adequada realització de 
l'encàrrec, en conseqüència, no es considerarà com una cessió o comunicació de 
dades, de conformitat amb el que disposa l’article 33.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD). 
 
En relació a la col·laboració per a la realització de les funcions de gestió i d’inspecció 
tributàries que es duran a terme mitjançant l’ús de les aplicacions informàtiques de 
l’ORGT, prevista en l’apartat segon d’aquest acord, l'Ajuntament de Mataró, 
responsable del  tractament, faculta de manera expressa a l'ORGT, encarregat del 
tractament, per tal que accedeixi a les dades de caràcter personal necessàries pel 
desenvolupament de les següents actuacions: 
 
En l'àmbit de la gestió informàtica: 
 

-   Administració de la base de dades. 
-  Implementació de mesures de seguretat que siguin exigibles segons la 

normativa vigent en cada moment. 
-    Realització de les còpies de seguretat. 
 

En l'àmbit de l'aplicació tributària i d'altres ingressos públics: 
 

-  Consulta de les dades per tal de poder donar informació als interessats. 
-  Emetre  documents  cobratoris  i lliurar-los  als  contribuents  o  a  altres 

persones habilitades per efectuar el pagament dels deutes. 
-  Recollir la constància de notificació i lliurament del document cobratori per 

posteriorment gravar el resultat en el fitxer. 
-  Recollir la informació relativa als canvis de domicili tributari i, si s'escau, 

gravar dita modificació. 
-  Efectuar  el  traspàs  informàtic  dels  valors  a  I‘ORGT un cop finalitzada 

l'actuació de gestió per part de l'Ajuntament a efectes d'iniciar les 
actuacions derivades de les competències delegades, sense  perjudici de 
la posterior formalització del càrrec  comptable que s'escaigui. 
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-  Cooperar i assistir en la notificació dels actes de gestió tributaria i d'altres 
ingressos públics. 

  
 
3. Identificació de les activitats de tractament afectades 
 
L’Ajuntament posa a disposició de l’administració delegada les dades personals amb 
transcendència tributària mínimes i necessàries contingudes a les activitats de 
tractament amb dades de caràcter personal, de les quals és responsable, relatives a la 
gestió, inspecció i recaptació d’ingressos públics, respecte als conceptes i funcions 
delegades, i que, a títol informatiu, consten degudament detallades en el Registre 
d'Activitats de Tractament de l'entitat delegant, amb la següent descripció: 
 

+ 

DENOMINACIO DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT 

CATEGORIA DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT 

GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I 

TAXES 

Dades de caràcter identificatiu: nom i 

cognoms, document d'identitat, firma, 

telèfon i correu electrònic, Econòmic, 

financers i d'assegurances, Número de 

compte 

SANCIONS I MULTES DE 

TRÀNSIT 

Dades de caràcter identificatiu: nom i 

cognoms, document d'identitat, direcció, 

telèfon, Correu electrònic 

 

 

 

L'esmentat Registre d'Activitats de Tractament (RAT) pot ser consultat en la seu 
electrònica de l'Ajuntament deMataró, en l'apartat de protecció de dades. La 
identificació de les dades posades a disposició de l'ORGT podrà ser modificada o 
ampliada, en funció de les variacions que puguin haver en el RAT. 
 
L'accés per part de l'ORGT a les dades utilitzades per les funcions de gestió i inspecció 
tributària no delegades en la Diputació de Barcelona, es limitarà a les dades mínimes i 
necessàries, per garantir l'adequat funcionament de les aplicacions informàtiques de 
l'ORGT utilitzades per l'Ajuntament, respectant els principis de proporcionalitat i 
confidencialitat. 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament de les dades 
 
L’entitat encarregada del tractament de les dades queda sotmesa al RGPD i a la 
normativa de protecció de dades vigent. 
 
De forma específica, l’entitat encarregada del tractament de les dades queda  sotmesa 
a les condicions següents. 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
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a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels 
acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats 
pròpies.  
 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 
dades de la Unió Europea o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar 
immediatament al responsable. 
 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que, d’acord amb l’article 30.2 del 
RGPD, contingui:  
 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 

responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 
 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o 
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta 
organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a 
l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de 
garanties adequades. 
 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat relatives a: 
 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i 
la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals 
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del 
tractament.  
 

d) No comunicar les dades a terceres persones, excepte en els supòsits previstos 
a la llei o expressament autoritzats pel responsable. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, d'acord amb les seves instruccions. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal 
aplicar per dur a terme la comunicació. 
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Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats 
membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta 
exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons 
importants d'interès públic. 
 

e) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques 
que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin 
una alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars 
contractades per l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, 
ensobrat i repartiment de notificacions, valoracions de béns, manteniment de 
sistemes informàtics o tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. 
La informació sobre els contractes duts a terme es posarà a disposició de 
l'Ajuntament mitjançant els canals oficials com la comunitat virtual o  altres 
sistemes que  acreditin la comunicació. 
 

En cas que el tractament de dades requereixi de la utilització de 
servidors, abans de la formalització del contracte, l'encarregat haurà de 
presentar una declaració sobre on estaran ubicat els servidors i des 
d'on es prestaran el serveis associats a aquests. 

 
L'encarregat haurà de comunicar qualsevol canvi en relació a 

l'esmentada declaració. 
 
 El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, 
està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document 
estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el 
responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de 
manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions 
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos 
requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades 
personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si 
l’encarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament 
responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les 
obligacions. 
 
Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de 
dades relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de 
habitants i altres registres de població, dades fiscals relacionades amb 
tributs propis o cedits  i dades dels usuaris del sistema nacional de salut, 
així como els corresponents tractaments de dades personals, s’han 
d’ubicar i prestar dins del territori de la Unió Europea, de conformitat 
amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic. 

 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte 
de transferència a un tercer país organització internacional, amb 
excepció de les que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la 
Comissió Europea o quan així ho requereixi el compliment de les 
obligacions internacionals assumides pel Regne d’Espanya. 
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S'habilita a la Diputació de Barcelona i a l'ORGT per tal que, mitjançant 
el seus òrgans competents, pugui subscriure el convenis i contractes 
que consideri necessaris per l’adequada prestació del tractament de 
dades personals derivat dels acords de delegació.  

 
f)  Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a 

les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que 
en finalitzi l’objecte. 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i 
a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-
los convenientment. 

 
A tal efecte, s'habilitaran els mitjans per tal que el personal de les 
entitats intervinents tingui accés únicament a la informació que 
raonablement sigui necessària pel compliment de les tasques 
assignades i garantiran la formació necessària en matèria de protecció 
de dades personals als empleats que intervinguin en els tractaments 
de protecció de dades i als usuaris dels seus aplicatius. 
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el  deure de confidencialitat 
establert a l'article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 
personals i garanties dels drets digitals. 
 
Així mateix en el cas del tractament  de dades tributàries serà 
d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
especial pel que fa al caràcter reservat de les dades personals i 
tributàries contingudes a la base de dades de l'ORGT, així com a 
qualsevol altre suport, de les quals el personal tingui coneixement per 
raó de les seves funcions al servei d'aquesta Administració, obligació 
de sigil que subsistirà fins i tot un cop finalitzades. 

 
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 
les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 

j) S’habilita a l’ORGT per donar resposta a l'exercici dels drets de protecció de 
dades personals derivats de l’exercici de les competències delegades, i 
concretament del següents: 

 
-  Accés, rectificació, supressió i oposició 
-  Limitació del tractament 
-  Portabilitat de dades, si escau, motivant en el seu cas la seva 

improcedència. 
-  A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 

l’elaboració de perfils) 
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Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a 
no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant el 
responsable del tractament i correspongui a una actuació efectuada  
per delegació, aquest ho comunicarà per correu electrònic a 
l’administració delegada, al correu electrònic del delegat de protecció 
de dades. 

 
La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà 
de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, 
juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants 
per resoldre la sol·licitud.  

 
D’aquest forma es facilita l’exercici dels drets dels afectats davant 
l’administració que està actuant, i s’aconsegueix una major 
immediatesa i agilitat en la resposta, informant adequadament als 
interessats dels seus drets i forma d’exercici. 

 
k) Dret d’informació. 

 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la 
delegació en base  a la qual exerceix les seves funcions. 
 
La informació a subministrar no estarà subjecte a autorització prèvia pel 
responsable, sense perjudici de que tingui accés als models i documents on 
s’incorpori, a l’objecte de poder constatar la seva adequació a la normativa de 
protecció de dades personals . 
 

l) Notificar violacions de la seguretat de les dades 
 

Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de 
protecció de dades  competent de les violacions de seguretat de les dades 
derivades de l’exercici de les competències delegades, en el termini legal 
establert. 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una 
bretxa de seguretat que pugui afectat a altra de les entitats,  li notificarà sense 
dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als 
efectes del que disposa l'article 33 del RGPD. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de 
la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones 
físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre 
aproximat de persones interessades afectades i les categories i el nombre 
aproximat de registres de dades personals afectats. 
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2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 

de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de 
les dades personals. 

 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 

violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en 
què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense 
dilació indeguda. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 

d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 

n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies 
a l'autoritat de control, quan escaigui. 
 

o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les 
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per aquest.  
 

p) Implantar les mesures de seguretat següents d’acord amb l’anàlisi de riscos 
efectuada pel responsable del tractament: 
 

  Garantir la confidencialitat de la informació que tracti, tant si es 
troben en suport informàtic com en suport paper, amb especial 
atenció a prevenir els accessos no autoritzats, la divulgació 
indeguda d’informació, i la seva pèrdua o alteració en qualssevol de 
les fases del tractament (recollida, emmagatzematge, transport, 
consulta, i transmissió).   
 

  Garantir la integritat de la informació, la seva conservació en bon 
estat i la prevenció dels riscos físics relacionats amb qualssevol de 
les fases del tractament (recollida, emmagatzematge, transport, 
consulta, i transmissió). 

 

  Garantir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les 
dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

 

  Implantar les mesures tècniques i/o organitzatives necessàries per 
disposar de la traçabilitat dels accessos a la informació.   

 

  Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments 
previstos en aquest acord de les mesures de seguretat que els 
pertoca aplicar.  
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  Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència 
les claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús 
exclusivament personal per a cada usuari, protegint la seva 
confidencialitat i informant immediatament en cas de pèrdua. 

 

  Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris 
que es produeixin. 

 
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 

dades de contacte al responsable.  
 

r) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació. 
 
S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en 
suport paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració 
delegant per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol 
altre supòsit previst legalment,  de conformitat amb el procediment establert a la 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa 
aplicable. 
 
 

5. Obligacions de l’entitat responsable del tractament de dades 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 

a) Lliurar a l'encarregat les dades necessàries per l’execució de les competències 
delegades.  

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui. 
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
f) En la mesura que els seus usuaris accedeixin el sistema d’informació de 

l’encarregat: 
 

1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 
aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar. 

2. Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les 
claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament 
personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant 
immediatament en cas de pèrdua. 
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3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin. 

 
g) En cas que  tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectat  al 

tractament de dades que efectua l’administració delegada,  li notificarà sense 
dilació indeguda, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD. 

h) Comunicar les peticions d’exercicis de drets sobre protecció de dades personals 
que hagi de resoldre l’administració delegada. 

 
6. Incompliments i responsabilitats 
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat 
o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes 
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció 
de dades 
 
7. Durada 
 
Aquest acord d'encàrrec tindrà vigència fins el moment que s’exhaureixi la vigència de 
la delegació efectuada per l’Ajuntament deMataró. 
Una vegada finalitzat l’objecte de l’acord les dades personals que no s'hagin retornat al 
responsable i no s'hagin de conservar per obligacions legals, seran suprimides de 
forma segura, respectant els terminis de conservació legals. 
 
8. Dades de contacte 
 
Es comuniquen les següents dades de contacte per l'exercici dels drets i obligacions 
recollides en el present document: 

 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

Dades de contacte del 

delegat de protecció de 

dades 

Adreça :  La Riera, 48,  08301 MATARÓ 

Telèfon de contacte: 662990206 ext. 3186 

Adreça electrònica: dpd@ajmataro.cat 

Exercici de drets relatius a 

la protecció de dades 

personals 

Electrònicament a la seu de l’Ajuntament. 

Presencialment, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà 

Adreça de comunicació de 

bretxes de seguretat 

dpd@ajmataro.cat 

 

 

DADES ORGT 

Dades de contacte del 

delegat de protecció de 

dades 

Delegat de Protecció de Dades 

ORGT Diputació de Barcelona 

Travessera de les Corts, 131-159 ,Pavelló Mestral.  08028 

Barcelona 

Telèfon 93 402 26 94, 682 46 74 92 

mailto:dpd@ajmataro.cat
mailto:dpd@ajmataro.cat
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dpd.orgt@diba.cat 

Exercici de drets relatius 

a la protecció de dades 

personals 

- Per presentació en la seu electrònica de l'ORGT de la 

Diputació de Barcelona. 

- Pels serveis postals, amb sol·licitud adreçada a: 

Delegat de Protecció de Dades  

ORGT Diputació de Barcelona, Travessera de les Corts, 

131-159,  

Pavelló Mestral, 08028 Barcelona. 

- Presencialment en qualsevol de les oficines de l'ORGT. 

- Qualsevol altre mitjà vàlid en dret 

Adreça de comunicació 

de bretxes de seguretat 

dpd.orgt@diba.cat 

 

 
En cas de modificar-se qualsevol de les dades de contacte per motius tècnics o 
organitzatius,  es comunicarà a l'altra part.Quart.- Vigència de l'acord 

 
Aquest acord tindrà idèntica vigència que la delegació. 
 
La vigència de l'acord finalitzarà en el moment que s’exhaureixi la vigència i, si s'escau les 
pròrrogues, de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Mataró a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipal.  
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present acord permetrà a la part perjudicada 
optar per exigir el compliment o la seva resolució. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva 
part, procedeixi així mateix a la seva aprovació i posterior publicació per a general 
coneixement, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. “ 
 

 
 
 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2775.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2899.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2964.0 

 
 
 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2775.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2899.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2964.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

9 -  APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS 

PROCESSOS SELECTIUS DE COBERTURA TEMPORAL I 

DEFINITIVA DE PLACES, APROVACIÓ DE LES BASES 

REGULADORES DE LA BORSA OBERTA, DEL DOCUMENT DE 

CREACIÓ DE LLISTA D’ESPERA ESPECÍFICA I DELS CRITERIS DE 

GESTIÓ LLISTES D’ESPERA.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2971.0&endsAt=3294.0 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, presenta la proposta següent: 

 

I. Antecedents 
 

El 17 de gener de 2019, el Ple Municipal en sessió ordinària, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos selectius de l’Ajuntament de Mataró i van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de febrer de 2019. 
 
Així mateix, el 4 d’abril de 2019, en sessió ordinària del Ple Municipal, es va aprovar la Borsa 
de Treball amb termini permanent d’inscripció i creació de llistes d’espera i el document de 
Gestió de llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins, que va ser 
annexat a les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i 
definitiva de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró aprovades en data 17 de gener de 2019. 
 
El passat 5 d’octubre de 2021 es va constituir el grup de treball paritari amb l’objectiu de 
treballar, conjuntament, la modificació de les bases generals reguladores dels processos 
selectius per cobertura temporal i definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de 
Mataró, el document de Borsa oberta amb inscripció permanent i el document de Gestió de 
les llistes d’espera per a contractacions temporals i nomenaments interins, vigents des de 
l’any 2019, per la necessitat existent de modificar alguns aspectes d’aquests instruments.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2971.0&endsAt=3294.0
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Fruit de les reunions efectuades en aquest grup de treball s’ha consensuat un nou model de 
bases reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de 
l’Ajuntament de Mataró, un nou document de les bases reguladores de la Borsa Oberta de 
Treball per constitució de llistes d’espera per personal temporal, un document de llista 
d’espera específica del personal interí que afecta a 5 processos selectius que es troben en 
curs, i en darrer lloc, el document de gestió de les llistes d’espera per contractacions i 
nomenaments temporals a l’Ajuntament de Mataró, quina fonamentació tècnica consta a 
l’informe tècnic de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització, de 
data 23 de març de 2022, que es dóna per reproduït per economia processal.  
 
 
II. Fonaments de Dret 
 
1.- L’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) estableix que el 
municipi té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels interessos 
respectius. 
 
1.- L’article 8 del TRLMRLC esmentat inclou com a potestats dels ens locals, entre 
d’altres, la potestat d’autoorganització i la de programació o de planificació. 
 
 
3.- En relació a l’òrgan competent per a la seva aprovació, l’article 22.i de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre les competències del Ple, 
atribueix a aquest òrgan, entre altres eines de gestió de recursos humans, l’aprovació de 
les bases de les proves per a la selecció de personal i els concursos de provisió de llocs 
de treball.  
 
L’article 23 de la mateixa norma, cita l’anterior com una de les competències 
indelegables i reservades al Ple.  
 
4.- S’ha complert amb el tràmit de negociació amb la representació dels/ de/les 
treballadors/es, en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs 
de treball i plans i instruments de planificació de recursos humans, de conformitat amb 
allò establert a l’article 37.1.c del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
No obstant, cal fer esment al segon apartat del mateix article, lletres A i E, les quals 
exclouen de l’obligatorietat de la negociació de les decisions de les administracions 
públiques que afectin les seves potestats organitzatives i la regulació i determinació 
concreta, en cada cas, dels sistemes, criteris, òrgans i procediments d’accés a 
l’ocupació pública i la promoció professional. 
 
En aquest sentit, en sessió de data 24 de febrer i 17 de març de 2022, tant la mesa 
general de negociació del personal funcionari, com la comissió negociadora del conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament de Mataró van acordar, per unanimitat, les bases generals de 
selecció reguladores de tots els processos selectius de l’Ajuntament de Mataró, la borsa 
de treball de l’Ajuntament de Mataró amb termini permanent d’inscripció i creació de 
llistes d’espera, el document de gestió de les llistes d’espera per a contractacions 
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temporals i nomenaments interins i l’aprovació de la llista d’espera específica de 
personal interí que perdi plaça en els 5 processos selectius que es troben en curs. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos 
Humans PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR les bases generals reguladores dels processos selectius de 
cobertura temporal i definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.-  APROVAR les bases reguladores de la borsa oberta amb termini permanent 
d’inscripció de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Tercer.- APROVAR el document de creació d’una llista d’espera específica resultant 
dels 5 processos selectius que es troben en curs per als ocupants que perdin plaça, és a 
dir, pels processos d’auxiliars administratius, via ordinària i via cot, d’auxiliar tècnic 
inspector, via ordinària i d’oficials primera de diverses especialitats, via ordinària i via 
cot. 
  
Quart.- APROVAR el document de gestió de les llistes d’espera de l’Ajuntament de 
Mataró per a contractacions temporals i nomenaments interins. 
 
Cinquè.- PUBLICAR les esmentades aprovacions al BOPB i al DOGC i exposar-les al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament de Mataró, la pàgina web municipal i la resta de mitjans 
habituals de difusió, per a general coneixement. 
 

 
 

 

Bases generals reguladores dels  processos selectius de cobertura temporal i 
definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró 

 
Per demanar qualsevol informació relativa als processos de selecció, les persones 

interessades poden adreçar-se a al web municipal http://www.mataro.cat, apartat ‘Treballa 

a l’Ajuntament’. També es poden fer consultes a seleccio@ajmataro.cat 
  
 
1. OBJECTE   
 
Aquestes bases regulen tots els processos de selecció de personal funcionari i/o laboral convocats 
per l’Ajuntament de Mataró per a la cobertura de places vacants incloses en l’Oferta d’Ocupació 
Pública, així com aquells processos convocats per a la cobertura de necessitats amb caràcter 
temporal. 
 
Les persones interessades a participar en les convocatòries han de conèixer el seu contingut, que 
serà complementat amb les bases específiques que s’aprovin per a cada convocatòria i no podran 
contradir les generals en cap cas.  
 

http://www.mataro.cat/
mailto:seleccio@ajmataro.cat
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Les convocatòries de les diferents categories de la policia local es regiran pel seu annex d’aquestes 
bases generals, en aplicació de la seva normativa específica i en tot allò que no estigui expressament 
regulat. 
 
 

1.1. Les bases específiques 

 
Són les normes que complementen les bases generals i contindran, com a mínim:   
 

• Tipus de places, categoria, grup de titulació (AP, C2, C1, B, A2, A1). 
• Lloc/s de treball i funcions. 
• Relació laboral o funcionarial i durada i condicions de treball generals (jornada, salari, adscripció 

a lloc de treball). 
• Requisits específics per participar a la convocatòria. 
• Sistema selectiu. 
• Descripció del tipus de proves i puntuació. 
• Composició de l’òrgan tècnic de selecció. 
• Altres dades específiques de la convocatòria (temaris, etc.). 

 
 

1.2. Convocatòria. Publicitat de les bases 

 
La convocatòria de cada procés selectiu, així com les bases que el regulin, es publicaran en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el web municipal. Així mateix, es publicarà anunci en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de les convocatòries de processos per a la 
cobertura definitiva de places vacants, amb indicació de la data del BOPB en què han estat 
publicades les bases generals i les bases específiques del procés.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP), els restants i successius 
anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament a la pàgina web municipal. 
 
 
2. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
 
Per prendre part en qualsevol convocatòria, les persones aspirants han de complir i mantenir els 
requisits que s’exposen en els paràgrafs següents, a més dels requisits concrets que s’assenyalin en 
les bases específiques de cada procés, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, 
excepte si a l’apartat corresponent es fes constar un altre termini. 
 
Aquests requisits s'han d'acreditar en els terminis i de la forma que es preveu a la base general 
tercera. 
 
Tanmateix, l’autoritat convocant pot demanar l’acreditació dels aspectes necessaris en qualsevol 
moment del procés selectiu, podent excloure motivadament un/a candidat/a si es detecta que no es 
compleixen tots els requisits. 
 

2.1. Nacionalitat 

 
Cal tenir nacionalitat espanyola, dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i 
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els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la 
Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats 
de dret i els descendents siguin menors de 21 anys, o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec 
dels seus progenitors. 
 
És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball que 
impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 
 
Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència 
legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de 
condicions que els espanyols. 
 
 

2.2. Edat 

 
Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per la normativa vigent d’accés a l’ocupació. 
 
 
 

2.3. Formació reglada mínima necessària 

 
Estar en possessió de la titulació oficial exigida a les bases específiques corresponents o bé disposar 
del reconeixement a efectes professionals recollit en normativa o atorgat a títol individual per resolució 
de l’òrgan competent. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel 
document acreditatiu d’haver abonat la taxa per a la seva expedició. 
 
En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament les 
persones aspirants estiguin en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb 
el que estableix la normativa vigent, o tinguin concedida la corresponent homologació per l’autoritat 
competent en la matèria.  
 

GRUP CLASSIFICACIÓ TÍTOL DE FORMACIÓ REGLADA 

A1 Grau i/o la que determini la relació de llocs de treball vigent 

A2 Grau i/o la que determini la relació de llocs de treball vigent 

B Tècnic/a superior 

C1 Batxiller o tècnic 

C2 Graduat/da en ESO 

AP La que es determini a la relació de llocs de treball vigent 

 
 

2.4. Habilitació 

 
És precís no estar separat/da del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o 
estatutaris de les comunitats autònomes, mitjançant la tramitació del corresponent procediment 
disciplinari, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics. 
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En cas de ser nacional d’un altre Estat, la persona haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o 
promesa que no es troba inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció 
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, l’accés a l’ocupació pública. 
 
Respecte de l’habilitació per exercir llocs de treball que requereixen contacte habitual amb persones 
menors d’edat, de conformitat amb la Llei de protecció jurídica del menor, les persones que ocupin 
aquests llocs no poden constar en el registre central de delinqüents sexuals. 
 

2.5. Capacitat funcional 

 
Cal tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions pròpies dels llocs de treball de 
la convocatòria. 
 
Les persones amb una discapacitat reconeguda seran admeses a la realització de les proves lliures 
sense necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans que 
comencin, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser 
nomenades o contractades, hagin d’acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva 
capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen per prestar el servei 
públic corresponent.  
 
Així mateix, en cas que s’accedeixi per la quota de reserva de persones amb discapacitat, caldrà tenir 
legalment reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33% i acreditar-la. 
 
No obstant això, i d’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, les persones que es presentin a un 
procés selectiu, sigui lliure o pel torn reservat, i sol·licitin alguna adaptació per realitzar les proves, 
l’hauran de fer constar expressament a la sol·licitud de participació i hauran d’adjuntar a la seva 
sol·licitud el dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, on consti la proposta 
d’adaptació en temps i/o mitjans de la/es prova/es.  
 
A aquests efectes, els òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions que 
s'efectuïn. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips 
de valoració multiprofessional. 
 
 

2.6. Coneixement de la llengua catalana 

El nivell de coneixement de la llengua catalana serà el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, 
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o la norma que el 
substitueixi. 
 
El nivell de coneixement de la llengua catalana es farà constar a les bases específiques de la 
convocatòria. En cas que no es disposi d’acreditació documental del coneixement exigit de la llengua, 
s’haurà de superar la prova que, a l’efecte, prevegin les bases específiques amb caràcter obligatori i 
eliminatori, la qual es qualificarà d’APTE/A o NO APTE/A.   
 

2.7. Coneixement de la llengua espanyola 

 
Les persones aspirants que provinguin de països on la llengua espanyola no és idioma oficial, han 
d’acreditar el nivell que es faci constar a les bases específiques de la convocatòria. En cas que no es 
disposi d’acreditació documental del coneixement exigit de la llengua, s’haurà de superar la prova 
que, a l’efecte, prevegin les bases específiques amb caràcter obligatori i elim inatori, la qual es 
qualificarà d’APTE/A o NO APTE/A. 
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2.8. Drets d’examen 

 
Cal haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent d’acord amb els imports que 
s’aproven i es detallen a les ordenances fiscals vigents i que es fan constar a la sol·licitud de 
participació. D’acord amb les ordenances fiscals, les persones que acreditin estar inscrites a l’INEM, 
OTG, SOC o altres oficines públiques d’ocupació, com a demandants d’ocupació no ocupades, 
quedaran exemptes del pagament. 
 

2.9. Requisits generals de promoció interna 

Les persones aspirants que concorrin pel torn o sistema de promoció interna, a més de complir els 
requisits indicats en els apartats anteriors, hauran de reunir els següents requisits específics per ser 
admeses a les proves selectives convocades: 
 
 

 Ser personal funcionari de carrera o laboral fix a l'Ajuntament de Mataró, en alguna de les 

places o categories que s’identifiquin a les bases específiques com a requisit de participació. 

 

 Antiguitat. Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat a l’Ajuntament de Mataró en la plaça amb 

la qual s’acredita el compliment del requisit anterior.  

 

 Servei actiu. Trobar-se en situació administrativa de servei actiu a l’Ajuntament de Mataró, 

serveis especials o serveis en altres administracions públiques. 

 
2.9.1. Excepció al requisit de formació reglada mínima necessària 

Segons l’acord de condicions del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral,  
l’accés a places del grup C1 es podrà dur a terme mitjançant la promoció interna des de places del 
grup C2 de l’àrea d’activitat o funcional corresponent. A aquests efectes, es requerirà la titulació 
establerta o una antiguitat de deu anys en una plaça del grup C2 o de cinc anys i la superació d’un 
curs de formació. 
 
 
 
3. COMPLIMENT I ACREDITACIÓ DELS REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: 
 
Tota la documentació que es presenti per a participar en els processos selectius que no estigui 
redactada en una de les dues llengües oficials a Catalunya (català i espanyol), en llengua anglesa o 
en llegua francesa, haurà de presentar-se traduïda per traducció jurada. 
 
 

3.1. Compliment dels requisits d’admissió 

 
Són aquells sense els quals no es pot participar en una convocatòria. La data límit d’expedició del 
títol, del resguard de pagament de les taxes o del certificat que ho acrediti ha de ser, com a màxim, la 
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, amb independència del moment en què 
aquests documents es sol·licitin.  
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3.2. Compliment dels requisits d’aptitud 

 
Són aquells que no impedeixen la participació en el procés selectiu, però si no es tenen, cal superar 
una prova d’aptitud obligatòria. La data límit d’expedició del títol o certificat que ho acrediti ha de ser, 
com a màxim, la del mateix moment de realització de la prova d’aptitud corresponent del procés 
selectiu al qual es presenti, amb independència de quan es sol·licitin aquests documents. 
 

3.3. Acreditació dels requisits d’admissió i d’aptitud 

 
Com a norma general, l’acreditació dels requisits es farà posteriorment a la presentació de sol·licituds 
i abans de la contractació o nomenament, tenint en compte que la data d’expedició de la 
documentació ha de respectar els terminis establerts als punts anteriors. Si es constatés, en qualsevol 
moment del procés, que la persona no disposa de tots els requisits en temps i forma, quedarà exclosa 
del procés, per la qual cosa perdrà tots els drets.  

 
 

3.4. Acreditació dels coneixements de llengua catalana 

Els coneixements de català es poden acreditar de les maneres següents: 
 

 Presentant el certificat de nivell requerit a la convocatòria o superior, de la Secretaria de 
Política Lingüística, o bé algun dels títols equivalents, d’acord amb la normativa vigent de 
Política Lingüística.   

 Indicant a la sol·licitud que s’ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció de 
personal per accedir a l'Ajuntament de Mataró, en què s'hagués establert una prova de 
català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, i sempre i 
quan les proves hagin estat portades a terme per personal del Consorci de Normalització 
Lingüística del Maresme (CNLM). 

 Indicant a la sol·licitud que s’ha superat, a l’Ajuntament de Mataró, la prova o l'exercici de 
caràcter obligatori i eliminatori del nivell que determinin les bases específiques, o de nivell 
superior, en altres processos selectius, sempre i quan les proves hagin estat portades a 
terme per personal del CNLM. 

 La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del nivell que 
determinin les bases específiques de conformitat amb els criteris de puntuació i el sistema 
de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29 de maig. 

 

Per a més informació es pot consultar la pàgina web: http://llengua.gencat.cat/  
 
 

3.5. Acreditació dels coneixements de llengua espanyola 

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, o que del seu origen no es desprengui el 
coneixement d’aquesta llengua, poden acreditar-lo tal i com es detalla a continuació, en base al Reial 
Decret 1137/2002, de 31 d’octubre:  
 

3.5.1. Places dels grups A1, A2, B, C1 i C2  

Nivell superior de coneixements de llengua espanyola. Presentació d’un dels documents següents:  
- Certificat d’haver cursat l’ensenyament obligatori a Espanya. 

http://llengua.gencat.cat/permalink/c0ef91f9-5381-11e4-8f3f-000c29cdf219


 46 

- Diploma d’espanyol (nivell superior o C2) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a la seva obtenció. 

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers (DELE), del nivell de competència C2, 
expedit per les escoles oficials d’idiomes.  

 
3.5.2. Places d’agrupacions professionals sense requisit de titulació 

Nivell intermedi de coneixements de llengua espanyola. Presentació d’un dels documents següents:  
- Certificat d’haver cursat l’ensenyament obligatori a Espanya. 
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o B2) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 

31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a la seva obtenció. 

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers (DELE), del nivell de competència B2, 
expedit per les escoles oficials d’idiomes.  

 
 
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
 

4.1. Terminis de presentació de les sol·licituds 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals.  
 
En el cas de processos per a la cobertura de places amb nomenament de funcionari/a de carrera o 
laboral fix, el termini es comptarà des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la 
convocatòria al DOGC.  
Quan es tracti de processos amb caràcter temporal, el termini s’iniciarà l’endemà de la data de 
publicació de la convocatòria al BOPB. 
 

4.2. Sol·licitud de participació 

 
Per participar a les convocatòries, la persona haurà de presentar una sol·licitud, que es podrà 
emplenar en línia a través de la pàgina web municipal, en la qual declari,  sota la seva responsabilitat, 
que compleix amb tots els requisits per participar establerts a la base general segona i a les bases 
específiques. La veracitat de les dades que es facin constar en aquesta sol·licitud és responsabilitat 
de la persona que concorri a les proves selectives. La sol·licitud de participació es presentarà 
preferentment pel registre electrònic de l’Ajuntament de Mataró (sol·licitud en línia a la pàgina web 
municipal) o pel registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la 
LPACAP. 
 
Les bases específiques determinaran la manera concreta de presentació, d’acord amb la normativa. 
 
 
 

4.3. Pagament dels drets d’examen 

 
Les taxes tindran l’import que marquin en cada moment les ordenances fiscals corresponents, segons 
el grup al qual pertanyi la convocatòria. El pagament de taxes es podrà fer a través de les entitats 
bancàries col·laboradores (indicades en cada cas al rebut corresponent) o per mitjans telemàtics. 
També s’acceptarà el pagament de les taxes per gir postal o telegràfic. En aquest cas caldrà fer 
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arribar a l’Ajuntament de Mataró una còpia del comprovant de pagament, juntament amb una còpia de 
la sol·licitud de participació al procés.  
 
Únicament es retornarà l’import dels drets d’examen a les persones que resultin excloses del procés 
selectiu a la resolució que aprovi la llista d'admesos. La devolució l'haurà de sol·licitar la persona 
interessada per qualsevol dels mitjans de comunicació de què disposa l'Ajuntament, adjuntant còpia 
del document oficial d'identitat i fent constar el número de compte on s'ha de fer l'abonament.  

 
Les persones que, d’acord amb les ordenances fiscals, estiguin exemptes de pagament per trobar-se 
en situació de demandant d’ocupació no ocupat/da, hauran d’adjuntar còpia d’aquest document a la 
sol·licitud. 
 

 
5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ.  
 
La presentació de la sol·licitud suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en el procés selectiu i per a la resta de la tramitació, 
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
 

D’acord amb l’art. 28 de la llei 39/2015, LPACAP, es presumeix que la consulta o obtenció és 
autoritzada per les persones interessades, tret que consti en el procediment la seva oposició 
expressa o que la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés. 

  
Tota la documentació del procés selectiu quedarà sota la custòdia de Recursos Humans de 
l’Ajuntament i no se’n podrà disposar fora d’aquest àmbit. 
 
 
6. ADMISSIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES 
 
L’identificador de les persones aspirants als processos selectius seran els darrers quatre dígits del 
DNI més la lletra, a excepció de la llista de persones admeses i excloses que es publicarà tal i com es 
recull en l’apartat següent.  
 
Aquest sistema d’identificació es farà servir en la publicació de les diferents fases del procés selectiu, 
amb l’objectiu de garantir l’anonimat de les persones durant les correccions de les proves, en la 
mesura que això sigui possible.   
 
 
 
 

6.1. Llista provisional de persones admeses i excloses 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la president/a de la corporació, o l’autoritat 
en qui hagi delegat, dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada 
provisionalment la llista de persones admeses i excloses, amb indicació, en el seu cas, del motiu de 
l’exclusió.  

 
Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web municipal i acordarà la composició de l’òrgan 
seleccionador, de les persones assessores i observadores, amb els seus respectius suplents, així 
com la llista de persones candidates. De conformitat amb els criteris establerts al document de bones 
pràctiques (annex 1), es farà constar els dos cognoms i el nom de tothom que, d’una o altra manera, 
participi en el procés selectiu, a fi de facilitar l’exercici dels drets que preveuen els art. 23 i 24 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP), sobre abstenció 
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i recusació, Llei de transparència i accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de protecció de 
dades. 
 
A la mateixa resolució es farà constar el lloc, la data i l’hora de començament de la primera prova.  
 

6.2. Llista definitiva de persones admeses i excloses 

 
A partir de l’endemà de la publicació al web municipal de la resolució que aprova la llista provisional 
de persones admeses i excloses, s’inicia un termini de 10 dies hàbils a efectes de possibles 
al·legacions. 
 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies hàbils següents a la finalització 
del termini per a la presentació, per l’òrgan que hagi aprovat la llista provisional. Transcorregut aquest 
termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. 
 
Si no s'hi presenten al·legacions o aquestes es desestimen, es considerarà elevada a definitiva la 
llista provisional de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna 
al·legació, es procedirà a aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes 
corresponents i es farà pública al web municipal. El contingut d’aquesta resolució ha de complir amb 
allò previst a l’aprovació de la llista provisional. 
 

6.3. Motius d’exclusió 

 
L’admissió o exclusió de les persones aspirants es farà tenint en compte allò que estableix l’art. 77, 
apartats 2 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones aspirants hagin fet constar a 
la declaració responsable. 
 
Les persones excloses són aquelles que, o bé no disposen o no acrediten totes les condicions i 
requisits per participar en el procés selectiu, o bé han lliurat la sol·licitud fora del termini reglamentari, 
o bé no han abonat els drets d’examen. 
 
 
7. ACTUACIÓ DE L’ ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 
 
Els òrgans de selecció són col·legiats i es regulen per la secció tercera de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
De conformitat amb l’art. 72 del decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei dels ens locals (en endavant RPSEL),  els tribunals han d’estar compostos per un 
mínim de tres titulars i tres suplents, designats per la corporació d’acord amb les normes següents:  

- Un terç és integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació. 
- Un altre terç és integrat per personal tècnic, que pot ser o no, personal de la mateixa entitat 

local. 
- L'altre terç és integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a 

proposta de la mateixa Escola. 
 
En els tribunals s’ha de garantir la presència de funcionaris, però en cap cas no han de ser constituïts 
majoritàriament per membres en actiu del mateix cos o de la mateixa escala per als quals s’ha de fer 
la selecció. El personal tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus 
de places a proveir i una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de 
convocatòria. La secretaria de l’òrgan pot recaure en un dels seus membres.  
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La composició tendirà, en la mesura que sigui possible, a la paritat entre home i dona i s’haurà 
d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres. Per garantir aquests 
principis, l’Ajuntament de Mataró posarà en marxa accions formatives sobre el document de bones 
pràctiques en matèria de selecció, annexat a aquestes bases.   
 
L’òrgan de selecció estarà format com a mínim per un/a president/a i tres membres vocals. La 
presidència de l’òrgan requereix coneixements experts en l’avaluació i selecció de persones, motiu pel 
qual es reserva al personal tècnic de la direcció de Recursos Humans, excepte si a les bases 
específiques es motivés una altra circumstància. Les vocalies de l’òrgan requereixen com a mínim 
expertesa en l’avaluació dels coneixements propis del lloc de treball objecte de convocatòria i, sempre 
que sigui possible, expertesa en l’avaluació de competències. Dos dels tres membres vocals seran 
persones en actiu d’altres administracions públiques.  
 
Per a la constitució vàlida de l’òrgan, a efectes de celebració de sessions i presa d’acords, es 
requerirà l’assistència de la presidència i la secretaria, titulars o suplents i d’almenys la meitat dels 
seus membres.  
 
L’òrgan col·legiat tindrà un/a secretari/ària que podrà ser un/a membre vocal del propi òrgan. En 
aquest cas, conservarà tots els seus drets com a tal. En cas d’absència de la presidència titular i 
suplent, la presidència serà exercida pel membre de l’òrgan de major jerarquia, antiguitat i edat, en 
aquest ordre. I en cas d’absència de la secretaria titular i suplent, la secretaria serà exercida pel 
membre de l’òrgan de menor edat.  
 
El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral temporal 
i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no podrà ser ostentada en 
representació o per compte d’altres. 
 
 

7.1. Persones assessores, col·laboradores i observadores 

 
Els òrgans tècnics de selecció podran acordar, motivadament, la incorporació d’especialistes, amb 
veu i sense vot, per col·laborar en alguna de les proves o exercicis, d’acord amb les respectives 
especialitats tècniques. 
 
El president o presidenta de la Junta de Personal Funcionari o del Comitè d’Empresa, o delegat/da de 
personal en qui delegui, podrà ser present com a observador/a, amb veu però sense vot, en totes les 
proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de selecció.    
 
De conformitat amb l’art. 40.1.a, del text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic 
(TRLEBEP) i l’acord de Ple de l’Ajuntament de Mataró, de 5 de novembre de 2009, les juntes de 
personal i els seus delegats tenen dret a rebre informació sobre els processos selectius: 

 
- Dret a rebre les bases específiques, prèviament a la seva aprovació, a fi que aportin els 

aspectes de millora o les recomanacions que considerin, o bé per tal que puguin fer les 
consultes que necessitin.  

- Dret que se’ls mostri i expliqui el contingut i la distribució de puntuació de les proves, en el 
moment que les persones candidates accedeixin a les aules o als espais previstos per a 
l’avaluació. 

- Dret a conèixer els criteris de correcció de les proves un cop publicades les actes 
corresponents i, en definitiva, a accedir a l’expedient de selecció i a tota la informació relativa 
al procés selectiu, un cop aquest hagi finalitzat.  
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 A l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, l’òrgan competent en matèria de política 
lingüística, a petició de la corporació, nomenarà una persona per tal que assessori l’òrgan de selecció 
amb relació a la prova de coneixements de la llengua catalana, la qual actuarà amb veu i sense vot. 
 
Les persones assessores, col·laboradores i observadores estan sotmeses a les mateixes 
responsabilitats que els les persones membres dels òrgans tècnics de selecció. 
 
 
 
 

7.2. Abstenció i recusació dels membres i de les persones assessores, col·laboradores i 

observadores 

L’abstenció i recusació de les persones membres dels òrgans de selecció i de les persones 
assessores, col·laboradores i observadores, s’haurà d’ajustar al que preveuen els art. 23 i 24 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP). 
 
Hauran d’abstenir-se de formar-ne part, i caldrà que ho notifiquin a Recursos Humans, quan es trobin 
en alguna de les circumstàncies que preveuen els articles esmentats o quan hagin impartit cursos o 
hagin realitzat treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la 
publicació de la convocatòria.  
 
Igualment, les persones candidates podran exercir el seu dret a la recusació, d’acord amb la mateixa 
normativa. 
 

7.3. Actuacions dels òrgans de selecció 

L’òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de la presidència i secretaria i 
caldrà que hi hagi més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, indistintament. 
Les decisions s’adoptaran per majoria de vots presents i ,en cas d’empat, la presidència podrà exercir 
el seu vot de qualitat. 
 
L’òrgan de selecció / Totes les persones que participin a les sessions dels òrgans de selecció també 
haurà/hauran d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a 
les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.  
 
D’altra banda, l’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin 
durant el procés selectiu i prendrà els acords necessaris per al seu correcte desenvolupament en tot 
allò no previst a les bases que el regulen, així com per decidir sobre les peticions d’adaptacions de les 
proves que efectuïn les persones participants. 
 
En tot cas, el procediment d’actuació de l’òrgan de selecció s’ajustarà al que disposa la LRJSP sobre 
òrgans col·legiats. 
 
Els membres aliens a la corporació (membres de l’òrgan i personal assessor i col·laborador) meritaran 
les indemnitzacions i assistències per raó de servei, d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig.  
 
 
8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 
 

8.1. Sistema de selecció 

 



 51 

Les bases específiques de cada convocatòria determinaran quin serà el sistema de selecció, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública, bàsicament el RDL 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP) 
i la normativa de desenvolupament que es pugui aprovar.  
 
Preferentment, el sistema de selecció per al personal funcionari de carrera i laboral fix serà el de 
concurs – oposició, i per al personal temporal, serà el d’oposició.  
 
No obstant això, les llistes d’espera s’elaboraran mitjançant concurs-oposició  quan faci més de 5 anys 
que no es convoquen places per contractació indefinida fixa o nomenaments de funcionari/ària de 
carrera del mateix perfil professional.    
 
De conformitat amb l’art. 61 del TRLEBEP, en tot moment es vetllarà perquè els procediments 
continguin el tipus de proves adequades a garantir un desenvolupament òptim de les funcions del lloc. 
Les proves podran consistir en la comprovació de coneixements i la capacitat analítica dels aspirants, 
expressats de forma oral o escrita, la realització d’exercicis que demostrin habilitats i destreses, el 
domini de llengües estrangeres i, si s’escau, la superació de proves físiques. En els processos 
selectius que incloguin proves de capacitat i valoració de mèrits, aquests no podran per si mateixos 
determinar el resultat final del procés selectiu. Les proves poden complementar-se amb la superació 
de cursos, períodes de pràctiques, exposició curricular per part de les persones candidates, proves 
psicotècniques i realització d’entrevistes. Si s’escau, es podrà exigir un reconeixement mèdic.  
 

8.2. Normes generals de desenvolupament de l’execució de les proves   

 
Les actuacions de les persones que es relacionin, directament o indirecta, amb un procés de selecció 
d’aquest Ajuntament, han d’ajustar-se en la part que els afecti, a allò previst a l’annex 1 d’aquestes 
bases sobre bones pràctiques dels processos selectius de l’Ajuntament de Mataró, que és d’obligat 
compliment per a totes les persones que hi estan involucrades.  
 
El lloc, la data i l’hora del començament de la primera prova es faran públics a la resolució que aprova 
la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria. 
 
Les persones aspirants seran convocades per a cadascun dels exercicis o proves en crida única.  
 
Si una persona no es presentés a alguna de les proves, quedarà eliminada del procés selectiu, 
excepte si l’absència  en el moment de realització de la prova és per les causes de força major 
següents: 
 

a) hospitalització per embaràs de risc  
b) hospitalització per causa de part  
c) hospitalització o ingrés a urgències com a conseqüència d’una malaltia greu (segons el Reial 
decret 1148/2011, de 29 de juliol)  o accident in itinere  
d) intervenció mèdica urgent per risc per la vida de la persona aspirant 

 
En aquests casos s’haurà de justificar la causa de força major en el termini màxim de 48 hores a comptar 

des de l’hora d’inici de la prova, mitjançant correu electrònic a l’adreça seleccio@ajmataro.cat  
 
En qualsevol dels supòsits anteriors l’òrgan de selecció convocarà la persona aspirant a la realització 
de la prova en un termini màxim de 15 dies des de l’alta hospitalària. 
 
L’òrgan de selecció podrà demanar l'acreditació dels aspectes necessaris en qualsevol moment del 
procés selectiu quan cregui que hi ha indicis suficients per valorar l’exclusió d’una persona candidata.  
 
 

mailto:seleccio@ajmataro.cat
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8.3. Publicitat dels resultats del procés selectiu 

 
Pel que fa als resultats de cada prova i a l’anunci de les dates de proves subsegüents, es faran 

públics a la pàgina web municipal (www.mataro.cat). També es podran consultar trucant al telèfon 

d’informació municipal i a totes les oficines d’atenció ciutadana. 
 
Les actes amb els resultats dels diferents exercicis, es publicaran amb els darrers quatre dígits del 
DNI més la lletra de la persona i sense que apareguin públicament vinculats a les seves dades 
personals. L’acta final farà constar els noms de les persones seleccionades quan es tracti de places 
en propietat o fixes, i els números de registre quan es tracti de processos temporals per crear llistes 
d’espera  
 
 

8.4. Publicitat dels exercicis i de les plantilles de respostes 

 
Respecte de tots els processos selectius, l’Ajuntament publicarà a la pàgina web un recull de proves 
de coneixements amb els respectius solucionaris.  
Sense perjudici dels drets  de les persones interessades en els processos selectius i/o d’allò que 
pugui derivar-se de reclamacions i recursos, i amb l’objectiu de garantir la seva capacitat predictiva 
futura, les proves pràctiques i psicotècniques pròpies, dissenyades per avaluar competències amb un 
elevat contingut actitudinal, motivacional i, en definitiva, psicològic, no es faran públiques. 
 

8.5. Fases del procés selectiu 

 
Les proves tindran per objectiu avaluar les competències necessàries per desenvolupar les funcions 
del/s lloc/s de treball. Els tipus de proves es concretaran a les bases específiques de la convocatòria, 
però preferentment seran les que es relacionen en aquest apartat. 
 
L'ordre de realització de les proves es fixarà en cada convocatòria. Si l’òrgan seleccionador ho 
considera oportú i justificat per una millor gestió del procés, podrà decidir alterar l'ordre de la 
realització dels exercicis o l’acumulació de dos o més exercicis en una sola sessió. 
 
Si les bases específiques no determinen altres puntuacions, la qualificació de les proves es decidirà 
sumant les puntuacions obtingudes en la seva totalitat, fins a un màxim de 54 punts. 
 

8.5.1. Oposició 

En els sistemes de selecció de concurs-oposició, l’oposició significarà dos terços (66%) del total del 
procés selectiu.   
 
Els processos es dissenyen amb l’objectiu d’identificar i seleccionar la/les persona/es amb el perfil 
competencial més adequat per als llocs de treball que es convoquin. Amb aquest propòsit, 
l’Ajuntament ha d’utilitzar tots els recursos tècnics que consideri necessaris per a una òptima 
avaluació.  
 
Les bases específiques o els acords previs a la realització de les proves, presos per l’òrgan tècnic o 
tribunal qualificador, informaran les persones interessades, com a mínim, dels següents aspectes:  
 

• Tipus de prova (qüestionari, desenvolupament de temes, supòsits pràctics, entrevistes, etc). 

http://www.mataro.cat/
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• Sistema d’avaluació (competències a avaluar, puntuació assignada a cada pregunta, tipus de 
penalitzacions en les proves tipus test, etc). 

• Opció de lectura pública dels exercicis. 
• Opció de consulta de material. 
• Si el procés contempla un curs eliminatori. 
• Període de prova o pràctiques. 
• Altres. 

 
La puntuació màxima que es podrà obtenir a la fase d’oposició serà de 36 punts i la mínima requerida 
per superar-la serà, per a cada prova, la meitat de la puntuació màxima establerta, excepte en 
l’avaluació psicològica de competències i de personalitat, que es puntuarà sobre 6 i no té caràcter 
eliminatori. 
 
Quedaran fora del procés selectiu les persones aspirants que no obtinguin la puntuació mínima que 
s'estableixi per a cada una de les proves eliminatòries, sens perjudici del que recull / del que està 
recollit a l’apartat 14 d’aquestes bases.  
 
 

8.5.1.1. Prova de llengua catalana 

 
Si alguna persona no acredita els coneixements en llengua catalana del nivell que es faci constar a les 
bases específiques de la convocatòria, haurà de realitzar la prova corresponent.  
 
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A. Restaran  
excloses del procés selectiu les persones que no la superin. 
 
 

8.5.1.2. Prova de llengua espanyola 

 
Si alguna persona no acredita els coneixements en llengua espanyola del nivell que es faci constar a 
les bases específiques de la convocatòria, haurà de realitzar la prova corresponent.  
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A. Restaran 
excloses del procés selectiu les persones que no la superin. 
 

8.5.1.3. Proves de coneixements d’altres llengües 

 
Es podran portar a terme proves de coneixement d’altres idiomes, si així ho estableixen les bases 
específiques de cada procés selectiu. 
 
Les persones aspirants que disposin del nivell exigit en cada convocatòria i l’acreditin mitjançant les 
certificacions o documents, d’acord amb el que establiran les bases específiques de cada procés, 
restaran exemptes de realitzar-la. 
 
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A. Restaran  
excloses del procés selectiu les persones que no la superin. 
 
 

8.5.1.4. Proves de competència en tecnologies de la informació i la comunicació 

 
Es podran realitzar proves per avaluar aquesta competència transversal si així s’estableix a les bases 
específiques de cada procés selectiu. Les persones que tinguin el nivell exigit i l’acreditin mitjançant 
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les certificacions o documents, d’acord amb el que establiran les bases específiques de cada procés, 
restaran exemptes de realitzar-la.  
 
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A. Restaran  
excloses del procés selectiu les persones que no la superin. 
 

8.5.1.5. Proves teòriques i pràctiques, d’ avaluació psicològica de competències 

i de personalitat 

Es basen en l’avaluació de competències necessàries per desenvolupar les funcions del lloc de treball 
i  tenen caràcter obligatori.  
 
Les bases específiques faran constar una descripció de les funcions dels llocs de treball que 
proveeixen les places convocades, les competències que s’avaluaran, el tipus de proves i un temari. 
Com a norma general, a les proves pràctiques es demanarà que la persona apliqui els coneixements 
de què disposi o que s’hagi pogut preparar. Haurà de resoldre exercicis aptitudinals i/o  situacions 
equivalents a les que podria trobar-se un dia de feina. 
 
Les proves teòriques es valoraran sobre 10 punts i les pràctiques sobre 20.  
 

8.5.1.5.1. Proves teòriques 

En els processos de modalitat lliure derivats de l’oferta d’ocupació pública, les proves teòriques s’han 
de basar en el temari general i específic que s’aprovarà amb les bases específiques de cada 
convocatòria. El nombre de temes serà el que determina el RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de 
selecció dels funcionaris de l’administració local.  
 
 

 grup A1: 90 temes. 

 grup A2: 60 temes 

 grup B: 50 temes 

 grup C1: 40 temes 

 grup C2: 20 temes 

 grup AP: 10 temes.  
 

En els processos de promoció interna no s’hi han d’incorporar els temes ja avaluats prèviament per 
obtenir la plaça que és requisit de participació, i el nombre de temes serà el següent:  
 

 grup A1: 25 temes 

 grup A2: 20 temes 

 grup B: 17 temes 

 grup C1: 15 temes 

 grup C2: 10 temes 
 
Els temaris generals de les places de personal funcionari de l’escala d’administració especial i de 
personal laboral, excepte personal docent, conserges i oficis, es troben a l’annex 4 d’aquestes bases. 
 

8.5.1.5.2. Proves pràctiques 

 
Basades en les funcions a desenvolupar i, si escau, en els temaris que es fixaran a les bases 
específiques del procés selectiu, consistiran en el desenvolupament per escrit d’un o més supòsits 
pràctics, en el desenvolupament de proves pràctiques sobre el terreny, en l’execució d’un treball o 
projecte, o en qualsevol altra formulació que determinin les bases específiques i concreti l’òrgan de 
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selecció, que suposi l’avaluació de les funcions a desenvolupar i les competències del lloc que 
proveeixen les places convocades. 
 
Si així ho acorda l’òrgan de selecció, les persones candidates podran realitzar consultes de material 
de suport,(cas en què es determinarà el tipus de material), així com fer lectura pública del seu exercici 
en el dia i hora en què es fixi. 
 

8.5.1.5.3. L’avaluació psicològica de competències i de personalitat 

 
Pel que fa als membres del cos de la policia local, els és d’aplicació allò regulat a l’annex 2. 
 
La puntuació màxima serà de 6 punts i no tindrà caràcter eliminatori. Podrà contenir proves 
psicotècniques de suport, sempre que les persones candidates en siguin informades prèviament, ja 
sigui a la resolució de persones admeses i excloses o, com a màxim, a l’acta de la sessió anterior a la 
realització d’aquest/a prova/es psicotècnica/ques.  
 
Prèviament a la seva realització, l’òrgan de selecció es reunirà i validarà les competències que  

s’avaluaran i el pes que tindrà cadascuna sobre els 6 punts, l’estructura de preguntes i els indicadors 

de comportament.  

 
 
L’entrevista personal serà conduïda i valorada per un/a psicòleg/oga o un/a tècnic/a amb formació i 
expertesa en selecció per competències, podent ser també designat personal extern que formi part del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. A l’entrevista personal assistirà també un/a membre vocal 
de l’òrgan de selecció o una persona assessora de l’òrgan amb expertesa en l’àmbit d’adscripció de 
les places convocades, prèviament designat/da, sense perjudici dels drets de la resta de membres, 
assessors i observadors de l’òrgan. L’informe que emetrà l’entrevistador/a expert/a es traslladarà a 
l’òrgan de selecció i tindrà caràcter vinculant. 
 
 

Pel que fa als processos d’oferta d’ocupació pública, les persones aspirants que hagin superat les 
proves anteriors seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del 
sumatori de les proves puntuables. L’òrgan de selecció podrà acordar no realitzar l’entrevista en 
aquells casos en què matemàticament la seva realització no faci variar el resultat, és a dir, en aquells 
casos en què el nombre de persones aprovades sigui igual al nombre de places convocades, o que la 
distància numèrica entre les persones candidates impossibiliti que s’alteri l’ordre de les persones amb 
possibilitats de cobertura de places.  
 
 
En la resta de casos, i un cop ordenades les persones per puntuació obtinguda, es convocarà a 
l’entrevista a tothom que tingui opció matemàtica a obtenir una de les places convocades i fins a un 
20% més en el cas que es consideri necessari.  
 
 
Tal com s’indica al document de bones pràctiques (annex 1 d’aquestes bases generals), en la selecció 
de personal d’aquest Ajuntament és obligatori fer gravació audiovisual de les entrevistes i proves 
situacionals tipus role-playing, de processos per places de funcionari/ària de carrera o personal laboral 
fix, i es prohibeix utilitzar aquestes gravacions amb una finalitat diferent a la de poder contrastar, en 
cas necessari, que s’han seguit els procediments i principis establerts en aquestes bases generals i a 
les específiques. A aquest efecte, a les sol·licituds de participació d’un procés de selecció, s’hi 
inclourà una autorització del candidat. 
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Als processos de les llistes per contractacions i nomenaments de caràcter temporal, quedarà en llista 
d’espera qui superi totes les proves. Per eficiència administrativa, es podrà delimitar un nombre de 
persones per entrevistar, en funció de les necessitats organitzatives de l’Ajuntament.  
 
 
No obstant, mentre la llista estigui vigent, si fos necessari es podrà continuar fent entrevistes a les 
persones que no l’hagin realitzat. En aquest cas s’assignarà a cada persona entrevistada una 
puntuació d’acord amb el valor d’aquesta prova (6 punts) i es reordenarà aquell tram de la llista 
sumant els nous punts obtinguts.   
 
 
Cada agrupació o tram d’entrevistes que es faci haurà de garantir que la nova suma de punts no 
afectarà l’ordre de les persones que ja havien estat entrevistades en trams anteriors. Amb aquest 
objectiu, un tram estarà conformat, com a mínim, per totes les persones entre les quals hi hagi una 
distància de 6 o menys punts, fins arribar a una persona que hagi quedat a major distància.  
 

8.5.1.5.4. Curs selectiu 

Les convocatòries específiques d’accés a places de funcionari/ària de carrera o de personal laboral fix 
podran preveure la realització, com a part del procés selectiu, d’un curs de capacitació sobre les 
matèries pròpies del lloc de treball, adequat als corresponents grups de titulació i a les especialitats 
professionals.  
  
L’Ajuntament de Mataró treballarà per a l’homologació d’aquesta formació per part de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 
 
La persona proposada estarà contractada o nomenada en pràctiques durant el desenvolupament de 
l’esmentat curs, sense perjudici que un cop finalitzada i aprovada la formació hagi de superar un 
període de pràctiques durant el qual desenvolupi les funcions del lloc de treball, d’acord amb aquestes 
bases. 
 
La qualificació del curs serà d’APTE/A o NO APTE/A i la persona aspirant declarada no apta quedarà 
eliminada del procés selectiu. Quan la persona no s’incorpora o no supera el curs, perd els drets 
inherents a la convocatòria, tret que es produeixi una causa de força major, que serà valorada per 
l’òrgan de selecció. Si s’escau, s’avisarà a la següent persona de la llista, seguint l’ordre d’aprovats de 
persones aprovades en el procés de selecció. 
 

8.5.2. Concurs. Valoració de mèrits 

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i la seva valoració es sumarà als resultats obtinguts a les 
proves anteriors, fins a un  màxim de 18 punts.  
 

8.5.2.1. Definició de mèrit  

Pot constituir un mèrit tota experiència o formació que hagi estat realitzada, com a màxim, el darrer 
dia de presentació de la sol·licitud de participació al procés de selecció i que compleixi amb els 
paràmetres següents:  
 

₋ La formació reglada que sigui igual o superior a la requerida a la convocatòria i relacionada 
amb les funcions del lloc. 

₋ La formació complementària, que sigui relacionada amb les funcions generals i/o específiques 
del lloc, sempre que figuri el nombre d’hores dins del certificat o s’adjunti un programa on hi 
constin. Els títols acadèmics no reglats i certificats específics d’adquisició de coneixements, 
d’acord amb les bases específiques: ACTIC, títols oficials d’idiomes, permisos de conduir 
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vehicles, certificats de professionalitat o d’altres, títols de postgrau o màster que no siguin 
formació reglada, i altres. 

₋ L’experiència de categoria igual o superior al lloc de treball objecte de la convocatòria, amb el 
desenvolupament de funcions equivalents  o l’experiència molt relacionada amb la categoria 
professional del lloc de treball. Només es valorarà l’experiència cotitzada en alguns dels 
règims de la Seguretat Social i/o que consti com a tributada.  

₋ Els convenis de col·laboració amb centre formatius per a la realització de pràctiques 
formatives relacionades amb les funcions del lloc objecte de convocatòria, sempre que no 
hagin estat condició per a l’obtenció d’un títol o de crèdits curriculars d’una formació ja 
valorats. 

 
8.5.2.2. Declaració responsable de l’historial professional 

Un cop reunit i constituït l’òrgan de selecció, aquest acordarà obrir un termini específic per a la 
declaració i acreditació dels mèrits i dels requisits. Cada persona candidata haurà de lliurar una 
declaració responsable de l’historial professional, d’acord amb el model de presentació, forma i termini 
que posi al seu abast l’Ajuntament. En aquesta declaració, la persona haurà d’especificar de quin/s 
document/s disposa per acreditar cada mèrit i els haurà de presentar en el termini i forma que 
determini l’Ajuntament.  
 
La documentació que es presenti haurà de ser original.  
 
Finalitzada la fase de presentació, no es podrà afegir cap mèrit ni es podrà modificar  la declaració 
responsable lliurada.  
 
No es valorarà cap mèrit que no quedi acreditat totalment (no de forma parcial) de la manera que es 
disposa a l’apartat següent:  
 

 
8.5.2.3. Forma d’acreditació de l’experiència professional 

Per acreditar experiència treballant per compte d’altri: un certificat de vida laboral actualitzat, per 
justificar les dates reals dels períodes contractats, juntament amb els contractes, certificats o faig 
constar d’empresa per justificar les funcions i la categoria professional. 
 
Per acreditar experiència com a empresaris/àries individuals i professionals: un certificat de vida 
laboral actualitzat, per justificar les dates reals dels períodes contractats, juntament amb l’alta/baixa a 
la declaració censal/IAE per justificar si l’activitat és rellevant per a la convocatòria en curs, les 
declaracions trimestrals de l’IRPF, l’ IVA, o bé la declaració anual dels esmentats impostos per 
justificar l’existència real d’activitat empresarial i la totalitat del seu volum econòmic. 
 
 
 

8.5.2.4. Forma d’acreditació de la formació. 

Per acreditar els títols de formació reglada: diploma oficial o rebut de pagament de les taxes per a la 
seva obtenció.  
 
Per acreditar els títols de formació complementària: els certificats han de fer constar l’entitat 
organitzadora i la denominació del curs. Si no hi consta la durada en hores, s’haurà d’adjuntar el 
programa del curs. Els cursos que superin les 50 hores s’hauran d’acompanyar del programa amb el 
nombre d’hores dedicat a cada mòdul. Es puntuaran només aquells mòduls que tinguin relació amb 
les funcions generals o específiques del lloc de treball. En cas que no es presenti programa  i hi hagi 
dubtes motivats sobre si la totalitat dels continguts tenen relació amb les funcions del lloc, l’òrgan de 
selecció podrà decidir comptar només 50 hores. 
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8.5.2.5. Valoració de la formació (màxim 7 punts) 
 

8.5.2.5.1. FORMACIÓ REGLADA 

Es tindrà en compte la titulació relacionada o rellevant per desenvolupar les funcions del lloc de 
treball, igual o superior a la requerida per participar en el procés selectiu específic o del mateix nivell, 
sempre i quan aquesta no sigui la que s’ha aportat com a requisit per accedir a la convocatòria, fins a 
un màxim de 4 punts, d’acord amb el barem següent: 
 

 

 Postgrau o màster no reglat 1,5 punts 
Places del grup A Màster universitari (reconeixement reglat) 1,75 punts 

 Titulació universitària 2 punts 

   

Places del grup B 
CFGS 1,5 punts 

Titulació universitària 2 punts 

   

 CFGM o batxillerat 1,5 punts 

Places del grup C CFGS 1,75 punts 

 Titulació universitària 2 punts 

 

Places del grup AP 

ESO 1,5 punts 

CFGM 1,75 punts 

CFGS, TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA 2 punts 

 
 

8.5.2.5.2. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Es valorarà la que compleixi amb els requisits especificats a l’apartat corresponent d’aquestes bases, 
fins a un màxim de 5 punts. 
 
• General, que serà tota aquella formació d’interès en qualsevol lloc de treball a l’administració.  
• Específica, que serà tota aquella formació relacionada amb les funcions descrites a la 

convocatòria.  
 
Les bases específiques definiran, de manera orientativa per a cada procés selectiu, quin tipus de 
formació es considerarà general i quina específica.   
 
Per obtenir la puntuació de cada persona es sumaran els certificats i títols i, un cop obtingut el nombre 
d’hores total, s’aplicarà el barem següent:  
 
 

CONTINGUT Nº HORES TOTALS PUNTUACIÓ 

ESPECÍFICA 

25 a 50 0.4 

51 a 100 0.8 

101 a 175 1,4 

176 a 250 1,8 

251a 325 2,6 

326 a 400 3,4 

> 400 4 

GENERAL 
50 a 100 0.2 

101 a 150 0.4 
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151 a 200 0.6 

201 a 250 0.8 

> 250 1 

 
 

El fet que l'òrgan de selecció consideri una formació com a no específica no comportarà la seva 
consideració automàtica com a general. L'òrgan decidirà si la classifica en alguna de les categories 
anteriors, o bé la descarta per irrellevant. 
 

8.5.2.6. Valoració d’experiència professional  als processos de modalitat lliure 

(màxim 7 punts) 

 
L’experiència professional es valorarà tenint en compte la suma total dels dies treballats a les diferents 
empreses valorables a cada apartat, d’acord amb el recàlcul de dies de l’informe de vida laboral (que 
homogeneïtza el temps treballat a jornada parcial). Es considerarà un mes treballat com a 30 dies 
naturals i en jornada completa.  
 
L’experiència com a professional lliure o autònom/a es valorarà traduint en temps de treball els 
imports econòmics declarats, d’acord amb la fórmula següent: suma dels imports declarats 
trimestralment o anualment dividits pel sou brut mensual de la plaça convocada per obtenir una 
mesura d’experiència professional comparable en mesos. 
 
D’acord amb l’art. 15 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei dels ens locals, no es valoraran com a experiència professional els serveis prestats en 
qualitat de personal eventual a les administracions públiques. 
 
Experiència professional equivalent en qualsevol administració pública o a l'empresa  privada. Serà 
tota aquella que sigui desenvolupada amb la mateixa categoria professional, o bé que clarament 
identifiqui que es realitzen les mateixes funcions, o que l’òrgan de selecció pugui determinar 
equivalent, atenent a les funcions desenvolupades i documentades. Es valorarà a raó de 0,05 punts 
per mes treballat fins a un màxim de 7 punts. 
 
Experiència professional relacionada en qualsevol l'administració pública o a l'empresa privada. 
Serà tota aquella desenvolupada en tasques diferents de les incloses a l'apartat B1 però relacionades 
amb el lloc de treball, a criteri de l’òrgan de selecció. 
Es valorarà a raó de 0,025 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts. 
 
Si la persona acredita haver treballat com a professional lliure o autònom prestant serveis a 
l’Administració Pública o a l’empresa privada, es comptarà utilitzant el barem d’experiència 
professional equivalent o relacionada, segons sigui el cas, tenint en compte el següent criteri:  
 
Volum de facturació acreditat correctament/salari brut mensual lloc de treball convocat=nº de mesos 
treballats.  
 
 
 

8.5.2.7. Valoració de l’experiència professional  als processos de promoció 

interna (màxim 7 punts) 

 
En els processos de promoció interna no caldrà acreditar l’antiguitat. No es tindran en compte altres 
serveis prestats a l’empresa privada.   
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No es valoraran com a mèrit els dos anys de serveis prestats que són requisit per participar a tots els 
processos de promoció interna, ni l’antiguitat utilitzada enlloc del requisit de formació reglada, d’acord 
amb l’apartat 2.9.1. 
 
En els processos que permetin l’accés a ocupants de places d’àrees d’activitat o funcionals diferents a 
les que són pròpies de la convocatòria, només es valorarà com a mèrit l’adscripció a llocs de treball 
directament relacionats amb les funcions dels llocs de treball proveïts per les places convocades. 
 

8.5.2.8. Altres mèrits (màxim 4 punts) 

 
Les bases específiques definiran, per a cada procés selectiu, els mèrits a puntuar en aquest apartat, 
preferentment entre els següents:.   
 

 Coneixements d’idiomes.  

 
Títols oficials que corresponguin a algun dels nivells del marc europeu comú de referència, sempre i 
quan siguin superiors al requisit de participació. Si es presenten diversos certificats del mateix idioma 
només es tindrà en compte el del nivell superior:  
 

 

Nivell Puntuació 

A1 0,2 

A2 0,4 

B1 0,6 

B2 0,8 

C1 1 

C2 1.2 

 
 

 Certificat acreditatiu de competència digital (ACTIC).  

 
Si es presenten diversos certificats només es tindrà en compte el de nivell superior.  
 
 

Nivell Puntuació 

bàsic 0,4 

mitjà 0,8 

superior 1,2 

 
 

 Conducció de vehicles, 0,4 per cada permís relacionat amb les funcions del lloc. 

 Certificats de professionalitat, 0,3 punts.  

 Ponent, formador/a, a raó de 0,2 i fins a un màxim de 2 punts.  

 Autoria d’articles relacionats amb les funcions del lloc o amb matèries transversals. Textos 

d’innovació, tecnologies de la informació i la comunicació, etc, a raó de 0,2 fins un màxim de 2 

punts.  

 Altres que es concretin a les bases específiques del procés selectiu. 

 
9. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I LLISTA DE PERSONES APROVADES 
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La qualificació de cada persona aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes en el conjunt 
de les proves o fases realitzades, sempre i quan s’hagin superat les successives proves eliminatòries. 
 
En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de la persona aspirant que hagi 
obtingut la nota més alta en la prova que tingui més puntuació respecte del total del procés selectiu. Si 
persisteix l’empat, es resoldrà a favor de qui hagi obtingut la puntuació més alta en l’entrevista. Si tot i 
així no quedés resolt, l’òrgan de selecció acordaria un tercer criteri de desempat.   
 
Finalitzat el procés selectiu, l’òrgan de selecció publicarà els resultats al web municipal i al tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una llista ordenada, per cada torn de convocatòria, de les 
persones aspirants per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor. Quan al mateix procés 
selectiu hi hagi diferents especialitats o titulacions que puguin afectar l’ordre o la consecució d’una 
plaça o contracte, aquesta informació es farà constar obligatòriament a la llista de persones admeses i 
a l’acta final.   
 
En el cas de convocatòries per a la cobertura definitiva de vacants, l’òrgan de selecció efectuarà la 
proposta de contractació o nomenament en favor de la/les persona/es aspirant/s, segons 
correspongui, que hagi/n obtingut la major puntuació. El nombre de persones seleccionades no podrà 
sobrepassar el nombre de places convocades, excepte que expressament s’hagués previst el contrari 
en la convocatòria. Si el nombre de persones aspirants que superen la fase d’oposició és inferior al 
nombre de places a cobrir, l’òrgan declararà desertes les places no cobertes. 
 
 
10. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER A LA INCORPORACIÓ 
 
Recursos Humans sol·licitarà a les persones seleccionades que aportin la documentació original 
acreditativa dels requisits exigits que es detallen a la base general segona i a les bases específiques 
corresponents, així com la documentació següent: 
 

 Declaració de no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar 
separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les persones 
que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o 
promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els 
impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. 

 Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o 
declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat. 

 Certificat mèdic que acrediti l’aptitud i la capacitat funcional per al desenvolupament de les 
tasques pròpies de la plaça a cobrir. Recursos Humans contactarà amb les persones 
seleccionades per citar-les a una revisió mèdica obligatòria per acreditar la possessió de la 
capacitat funcional necessària per a l’exercici de les tasques pròpies de la plaça objecte de 
convocatòria. Aquesta revisió mèdica podrà ser substituïda per una certificació mèdica oficial. 
En el cas de les persones aspirants amb condició de discapacitat reconeguda que hagin estat 
proposades, hauran d'aportar un certificat mèdic de l’Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) on consti el grau de discapacitat i un certificat de la Generalitat de Catalunya 
segons el qual poden desenvolupar les funcions del lloc de treball. 

 Quan el lloc de treball requereixi contacte habitual amb persones menors d’edat, caldrà 
presentar declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma 
per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans.  

Si alguna persona no presentés la documentació esmentada dins del termini de 20 dies naturals des 
de la publicació de la proposta de candidats/tes o no reunís els requisits exigits, no podria incorporar-
se i el seu nomenament o contractació quedarien anul·lats, la qual cosa li faria perdre tots els drets 
inherents a la convocatòria i sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per 
falsedat en la sol·licitud. 
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Les persones aspirants que injustificadament no s'incorporin al servei de la corporació perdran tots els 
drets derivats del procés de selecció. 
 
En el cas de les situacions descrites en els dos apartats anteriors, així com en el cas de renúncia de la 
persona aspirant proposada, l’òrgan competent cridarà la següent persona de la llista proposada per 
l’òrgan de selecció que hagi superat les proves selectives per tal que continuï en el procés selectiu, 
per la qual cosa haurà d'aportar la documentació abans esmentada. 
 
 
 
11. PERÍODE DE PROVA I DE PRÀCTIQUES 
 
 

11.1. Contractes de durada determinada i fixos 

Al contracte de treball de durada determinada o indefinit-fix es preveurà un període de prova, d’acord 
amb el que s’estableix per a cada categoria o grup professional al conveni de personal laboral.  

 
11.2. Nomenament de funcionari/ària interí/na i funcionari de carrera 

El període de pràctiques previst per als nomenaments com a funcionari/ària interí/ina serà el que 
s’estableix per a cada categoria o grup professional a l’acord de condicions de personal funcionari.  
 
S’estableix un període de pràctiques de 6 mesos per la cobertura definitiva de totes les places de 
personal funcionari, amb independència del grup o categoria professional, excepte per al col·lectiu de 
conserges i, si fos el cas, d’oficis, en els quals serà d’aplicació allò establert en el règim laboral.  
 
El període de practiques dels membres del cos de la policia local es regula específicament a l’annex d’ 
aquestes bases.  
 
Quan els períodes de prova o pràctiques formin part del procés selectiu, si, d’acord amb els informes 
avaluatius, algú no els superés, perdria tots els drets derivats de la convocatòria i es cridaria, en les 
mateixes condicions, la persona següent segons l'ordre de puntuació, sempre que hagi aprovat  la 
resta de proves.  
 
 

11.3. Inici, convalidació i interrupció del període de prova o pràctiques 

Si s’ha previst la realització d’un curs selectiu com a part integrant del procés, el període de pràctiques 
definit en aquesta base s’iniciarà un cop finalitzada i aprovada aquesta formació, excepte si les bases 
específiques determinessin una altra opció. 
 
Aquest termini quedarà convalidat si la persona ja ha cobert un lloc de treball de la mateixa categoria 
professional i funcions a l’Ajuntament de Mataró en situació d’interinitat o en qualsevol modalitat de 
contractació, durant un període mínim igual a l’establert per al seu grup de titulació, amb excepció del 
temps treballat mitjançant contracte o nomenament de plans d’ocupació.  
 
Si el període d’interinitat o temporalitat hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà 
només per la diferència. 
 
El temps en pràctiques o prova, quedarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, 
maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin el personal que l’està complint. 
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11.4. Avaluació del rendiment durant el període de prova o pràctiques 

De conformitat amb l’art. 8.3 de l’acord i el conveni del personal de l’Ajuntament, el/la cap jeràrquic 
tindrà la responsabilitat de fer l’avaluació durant el període de prova o pràctiques, i, durant aquest 
període, i sense necessitat d’esgotar-lo, emetrà un informe de seguiment i un informe de conclusions, 
que es trametran a la persona afectada. Amb aquest objectiu, es designarà un tutor/a responsable, 
que podrà ser el/la cap de servei o bé una altra persona que aquest/a designi, per guiar les persones i 
perquè tinguin tot el suport necessari en el seu procés d’avaluació.  
 
És obligatori que es planifiquin sessions o reunions conjuntes (persona en període de pràctiques/ 
prova, tutor/a i, si s’escau, cap de servei) amb els objectius següents: 
 

 Comunicar a l’aspirant amb claredat les seves funcions i allò que l’organització n’espera. 

 Informar l’aspirant de la seva evolució i dels punts de millora amb temps suficient de poder-los 

corregir. 

 Comprovar que es posen al seu abast els recursos necessaris per facilitar-li l’evolució, la 

integració en l’equip i l’adquisició de les competències del lloc de treball. 

 Donar-li un recolzament i un assessorament adequat a la persona en període de prova o 

pràctiques i mantenir un canal de comunicació obert i continu. 

 
En el moment en què s’iniciï la contractació o el nomenament, Recursos Humans facilitarà un 
formulari obert on es treballarà col·laborativament amb cada responsable del servei. El document final 
ha de fer constar la informació següent:  
 

 lloc de treball 

 funcions que cal desenvolupar  

 competències que s’avaluaran durant aquest període i nivell mínim per superar l’avaluació  

 evidències de conducta, que s’observaran per cada competència 

 nom de la persona que realitzarà les tasques tutor/a  

 nom del cap o persona responsable 

 nom de la persona avaluada  

 terminis del període de prova o pràctiques 

 dia, hora, lloc i data de les sessions de seguiment. Se n’hauran de realitzar, com a mínim,  
dues: una quan hagi transcorregut el 50% del període i una altra abans que aquest es 
doni per finalitzat.  

 breu resum de cada sessió, evidències observades i nivell de cada competència. 
Recursos utilitzats, accions o iniciatives posades en marxa (ex. formació, coaching, etc) 

 propostes/compromís de millora i recursos a utilitzar (per exemple, formació o altres). 

 respecte de cada sessió, conformitat/disconformitat de la persona avaluada i les seves 
observacions/aportacions  

 resultat de l’avaluació: apte/a, no apte/a 
 
Prèviament a la finalització del període de prova o pràctiques, l’òrgan competent sol·licitarà l’informe 
complet de seguiment i avaluació signat per la persona avaluada i el/la seu/va responsable. En cas 
que l’informe d’avaluació conclogui en un no apte/a, s’informarà la persona interessada amb caràcter 
previ a la finalització de la relació de servei, de manera que pugui efectuar les al·legacions que estimi 
oportunes durant el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació.  
 
Un cop estudiades les al·legacions es comunicarà la resolució definitiva a la persona interessada, 
amb el peu de recurs escaient. La qualificació de no apte/a significarà que la persona no ha superat el 
període de prova o pràctiques i, per tant, implicarà la finalització del contracte o nomenament. No 
obstant això, la qualificació de no apte/a no afectarà la seva posició si forma part d’una llista de treball 
per futures contractacions temporals, sempre que es tracti de llocs de treball amb diferents requisits. 
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La vigència d’aquest informe es limita al temps de vigència de la llista generada pel procés selectiu en 
qüestió, restant sense efectes per a futures convocatòries. 
 

11.4.1. Òrgan competent 

Per a la cobertura de places amb nomenament de funcionari/ària de carrera o contractacions 
indefinides-fixes, derivades de l’Oferta d’Ocupació Pública, el període de prova o pràctiques forma 
part del procés selectiu. Per tant, l’òrgan competent que proposa l’aptitud o no aptitud de la persona 
és el tribunal qualificador. En contractacions temporals i nomenaments interins, derivats de la creació 
de llistes d’espera, qui proposa és la direcció de Recursos Humans. En ambdós casos, qui té la 
competència per resoldre és l’alcalde o la persona en qui hagi delegat. 
 
 
 
 
 
12. NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA O CONTRACTACIÓ LABORAL FIX  
 
Una vegada superades totes les proves que estableixin les respectives convocatòries, l’alcaldia- 
presidència, o el/la membre de la corporació en qui delegui, a la vista de la proposta de l’òrgan de 
selecció i de la documentació presentada per la persona aspirant, resoldrà motivadament el procés 
selectiu nomenant o contractant, segons s’escaigui, les persones aspirants aprovades.  
 
 

12.1. Nomenament i acte de presa de possessió de personal funcionari de carrera 

Prèviament al nomenament i com a màxim dins del termini de 20 dies naturals des que es facin 
públiques les llistes de persones aprovades, aquestes hauran hagut d’aportar els documents originals 
de les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.  
 
Les persones que no presentin la documentació dins del termini indicat no podran ser nomenades, 
excepte aquells casos de força major, que seran degudament comprovats i considerats per l’òrgan 
competent, sense perjudici de la responsabilitat que recaigui sobre elles en el cas de falsedat 
documental.  
 
Finalitzat aquest període, l’alcalde-president ha de nomenar funcionàries les persones proposades en 
el període màxim d’un mes. Els nomenaments s’han de publicar al BOPB. 
 
L’acte de jurament o promesa i la presa de possessió es troben regulats al decret 359/1986 de 4 de 
desembre i s’han d’efectuar dins del mes següent a la data de la publicació al butlletí oficial.  
 
La manca de presa de possessió, llevat de casos de força major degudament comprovats i 
considerats per l’Ajuntament, comportarà la pèrdua de tots els drets.  
 
  

12.2. Contractació laboral fixa 

En el cas de cobertures de places definitives de personal laboral es procedirà a la publicació de 
l’anunci de la contractació al BOPB. 
 
La manca de signatura de contracte laboral fix, llevat dels casos de força major que seran 
degudament comprovats, comporta la pèrdua de tots els drets derivats del procés de selecció. 
 
 
13. ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS 
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En el cas de cobertures de places definitives, l'assignació de les destinacions s'efectuarà directament 
en un lloc de treball dels descrits a la relació de llocs de treball com a “base genèric”, si les bases 
específiques no recullen altra destinació. La destinació inicial obtinguda per aquest procediment tindrà 
caràcter d’adscripció definitiva.  
 
Per a l’assignació dels llocs de treball es tindrà en compte el procediment i els criteris d’adscripció a 
llocs de treball vigents a l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
14. LLISTES D’ESPERA  
 
En el cas de processos selectius per a la cobertura definitiva de places, les persones aspirants que, 
com a mínim hagin superat una de les proves eliminatòries de la convocatòria, passaran a formar part 
d'una llista d’espera que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent que es 
produeixin en un termini màxim de tres anys a comptar des de la data de publicació de l’acta final del 
procés a la pàgina web municipal. En els casos en què es convoquin processos temporals, s’haurà de 
superar íntegrament el procés selectiu per formar part de la llista d’espera. 
 
Davant l’existència de diverses llistes, l’ordre de preferència serà el següent: 
 

1. La llista que resulti d’un procés selectiu per a la cobertura definitiva de places. 

2. La llista resultant d’un procés per a la creació de llista o per la cobertura per interinatge. 

3. Les llistes resultants de processos excepcionals per a la cobertura de necessitats temporals, 

per un període màxim de 6 9 mesos. 

La resta de criteris per a la gestió de les llistes d’espera es recullen en la regulació específica a 
l’efecte, publicada al web municipal. 
 
15. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/ada, serà aplicable al 
personal funcionari i al personal laboral la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d’incorporar-se al servei de la 
corporació, ha d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat en el 
formulari que li facilitaran a Recursos Humans de la Corporació, o exercir, altrament, l'opció que 
preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol. 
 
 
16. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 
 

16.1. Impugnacions o al·legacions contra aquestes bases 

 
Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases generals que exhaureix la via administrativa, les 
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors 
a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPB. 
 
Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant l’òrgan que ha pres l’acord en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació al BOPB, segons la LRJPAC. En aquest cas no es podrà interposar recurs 
jurisdiccional fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs 
de reposició interposat. 
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16.2. Impugnacions o al·legacions contra els actes de l’òrgan tècnic de selecció 

 
Els actes qualificats i resolucions dels tribunals de selecció podran ser recorreguts en alçada davant la 
presidència de la corporació, o de l'autoritat en qui hagi delegat, en el termini d'un mes des de la seva 
publicació al web municipal. 
 
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin 
interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista  
de persones aprovades, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en 
les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests també podran ser corregits d'ofici pels 
òrgans de selecció. 

 
 
16.3. Impugnacions o al·legacions contra les resolucions definitives de 

l’alcaldia/presidència o de l’òrgan de la corporació en qui delegui 

 
Les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació. 
 
Tot això, sense perjudici d'altres recursos dels quals les persones interessades vulguin valer-se per a 
la defensa del seu dret o interès. 
 
 
17. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
A aquestes bases i els seus annexes , en tot allò que no estigui previst en les mateixes, els seran 
d’aplicació:  la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, el Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa vigent i d’aplicació.  
 
 
 
 

ANNEXOS:  

 
1. Bones pràctiques de selecció, accés, promoció i provisió a l’Ajuntament de Mataró. 
2. Especificitats per al col·lectiu de la policia local. 
3. Temaris generals per a les places de l’escala d’administració especial. 
 
 
ANNEX 1 
 
BONES PRÀCTIQUES DE SELECCIÓ  
 
ACCÉS, PROMOCIÓ I PROVISIÓ A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 
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1. Àmbit d’aplicació 

 

Aquest document s’emmarca dins dels projectes de responsabilitat social corporativa i va dirigit als 

membres dels òrgans de selecció, secretari/a de l’òrgan, assessors/es i personal tècnic col·laborador, 

personal de suport a la realització de les proves i, en general, a tothom que es relacioni directament o 

indirecta amb un procés selectiu d’aquest Ajuntament. La part final es dedica a concretar els drets i 

deures de les persones que participen com a candidates a treballar a l’Ajuntament de Mataró. 

 

2. Justificació 

 

Els principis ètics es troben recollits amb caràcter general al text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic i fan referència a les normes ètiques i als valors que ha de complir la conducta del 

personal de les Administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.  Són inspiradors i 

fonamenten la redacció d’aquest document. Resumidament:  

 

- objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, 

dedicació, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia i respecte a la 

igualtat d’oportunitats.  

 
Aquests principis inspiren les actuacions del personal al llarg de tot el procés selectiu i es concreten 

en els punts següents: 

  respectar  la Constitució i la resta de normes integradores de l’ordenament jurídic 

 actuar tenint en compte els interessos generals, amb bona fe i respecte pels drets i 

llibertats fonamentals 

 evitar qualsevol actitud discriminatòria i abstenir-se de participar en assumptes en els 

quals es tingui un interès personal o que puguin plantejar un conflicte d’interessos 

 rebutjar qualsevol tracte de favor o privilegi 

  guardar secret  sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec   

 no fer ús de la informació per benefici propi o de tercers, o en perjudici de l’interès públic.  

 

 

3. Com a Administració Pública socialment responsable, s’han de complir en tot moment 

els següents principis, deures i valors: 

 

a. Sotmetiment a les bases reguladores dels processos selectius corporatius: Les 

bases generals i específiques són les normes que regulen tots els processos selectius 

d’aquest Ajuntament. Són de compliment obligatori per a totes aquelles persones que, 

d’una  manera o altra, intervinguin en els processos selectius. 

 
b. Imparcialitat i no discriminació. L’actuació de l’òrgan de selecció  ha de ser 

imparcial, professional, objectiva, idònia i íntegra. Tots els membres són responsables 

de respectar i de fer que es respectin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  

 
c. Principi d’igualtat, mèrit i capacitat en la realització de les proves. El disseny, 

desenvolupament i valoració de les diferents parts i proves del procés s’ha de 
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consensuar amb tot l’òrgan  i ha de basar-se estrictament en la informació pública  a 

la qual hagi tingut accés tota persona interessada en el procés. El disseny de les 

proves ha de garantir que es poden realitzar amb igualtat d’oportunitats i que 

s’avaluen competències apropiades, vinculades al lloc de treball, amb independència 

de la seva forma d’adquisició. Queda totalment prohibit utilitzar projectes concrets en 

els quals treballin o hagin estat treballant, directa o indirectament persones que es 

presentin com a candidats/es al procés selectiu.  

Aquest codi de bones pràctiques vol incorporar específicament els requisits que han 
de prevaler en tot moment a les entrevistes i proves situacionals tipus role-playing, pel 
fet de ser proves de gran valor predictiu però on, òbviament, no es pot garantir 
l’anonimat en la correcció i, per tant, es fa més difícil detectar una possible 
discriminació. Són els següents:  
 

- Obligació que es designi un/a psicòleg/oga ,amb acreditada expertesa en 

entrevistes de selecció, com a persona responsable d’aquestes parts del 

procés 

- Obligació de fer gravació audiovisual en els processos selectius per places de 

funcionari/ària de carrera o personal laboral fix  

- Prohibició d’utilitzar aquestes gravacions amb una finalitat diferent a la de 

poder contrastar, en cas necessari, que s’han seguit els procediments i 

principis establerts en aquest document, a les bases generals i a les 

específiques.  

 
d. Obligació de preservar la imatge de l’Ajuntament, de la Institució que representa 

i de l’objectivitat dels seus processos selectius. La manera d’interactuar amb les 

persones candidates durant el procés de selecció ha de basar-se en el sentit comú i 

cal evitar qualsevol conducta que els aspirants puguin percebre com a subjectiva o 

parcial. Així, per exemple, que els membres de l’òrgan reconeguin a persones 

candidates és un fet aleatori que es pot donar sovint, però en tot cas s’evitaran les 

salutacions efusives o qualsevol altra manifestació evident de coneixença que pogués 

incomodar la resta de persones candidates o generar dubtes sobre la imparcialitat i 

objectivitat dels membres de l’òrgan de selecció.   

 
e. Obligació de guardar la confidencialitat i el secret de tot allò que es conegui, 

fins a la seva publicitat. Les bases específiques són públiques un cop s’acorden per 

l’òrgan competent. No obstant això, durant la seva elaboració, es treballa de forma 

participativa i  paritària. De la mateixa manera, les proves es treballen 

col·laborativament entre els membres de l’òrgan de selecció i, si s’escau, persones 

assessores expertes en la matèria. Tota persona que tingui accés a aquesta 

informació és responsable que no es difongui ni circuli, dins o fora de l’Ajuntament.    

 
f. Expertesa en la matèria. La composició i funcionament dels òrgans tècnics de 

selecció és de naturalesa col·legiada i els membres que la componen han de ser 

experts en l’àmbit o àmbits d’avaluació que els correspongui, d’acord amb el perfil 

professional que s’estigui seleccionant.  

 
g. Recusació i abstenció. Totes les persones membres dels òrgans de selecció, 

col·laboradores o assessores, tenen l’obligació de respectar les causes de recusació i 

d’abstenció que  preveuen els art. 23 i 24 de la llei 40/2015 del Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP). Hauran d’abstenir-se de formar-ne part i caldrà que ho 
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notifiquin a Recursos Humans quan es trobin en alguna de les circumstàncies que 

preveuen els articles esmentats o quan hagin impartit cursos o treballs per a la 

preparació d’aspirants a proves selectives durant els dos anys anteriors a la 

publicació de la convocatòria. Igualment, les persones candidates podran exercir el 

seu dret a la recusació, d’acord amb la mateixa normativa. 

 
h. Secret de les deliberacions i del contingut de les sessions. Tota la informació i  el 

contingut de les sessions dels òrgans de selecció que no sigui expressament 

publicada, té caràcter confidencial i no es pot difondre ni abans, ni durant, ni després 

del procés selectiu. 

 
i. Obligació de fer publicitat i d’actuar amb transparència en totes les parts del 

procés selectiu. En la mesura que no sigui contraproduent per l’acompliment de 

l’objectiu del procés selectiu, l’Ajuntament ha de fer públics tots els acords, de tràmit i 

finals, que afectin el procés. 

 
j. Obligació de l’òrgan de selecció de donar accés a l’expedient. L’òrgan de selecció 

ha de facilitar que les persones candidates puguin accedir al contingut de l’expedient i 

en particular a tota la documentació que sigui fonamental per entendre l’obtenció 

d’una determinada puntuació.  

 
k. Obligació de vetllar, de tenir present en tot moment i de respectar, els drets de 

les persones candidates, d’acord amb l’apartat següent. 

  

4. Drets i deures de les persones candidates 

 

Les persones que participen als processos selectius com a candidates a treballar a l’Ajuntament 

de Mataró, tenen:  

 

a. Dret que l’espai i condicions de les proves s’adaptin a les seves necessitats 

psicofísiques. L’òrgan tècnic decidirà sobre les peticions d’adaptacions d’acord amb 

l’informe vinculant que emeti l’òrgan competent de la Generalitat. 

 
b. Dret que l’organització de les proves hagi previst descansos i sortides de l’aula, 

com a mínim cada dues hores, excepte en casos amb necessitats especials. En 

aquest darrer supòsit, l’organització ha de fer tots els esforços possibles per adaptar 

la prova. No obstant, recau en la persona candidata l’obligació de comunicar-ho a 

algú responsable, amb temps suficient per gestionar la situació i no posar en risc 

l’interès general. 

 
c. Dret que es mantingui l’anonimat sobre la seva identitat. L’Ajuntament està obligat 

a adoptar totes les mesures necessàries per garantir l’anonimat de la persona que és 

candidata d’un procés selectiu. No obstant això, també està obligat a facilitar l’exercici 

dels drets sobre abstenció i recusació, d’acord amb els articles 23 i 24 de la llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), així com a aplicar la 

llei de transparència, la d’accés a la informació pública i bon govern i la llei de 

protecció de dades. Amb aquests propòsits, s’ha de donar a conèixer la identitat de 



 70 

les persones que participen als processos selectius, però aquesta informació no ha 

d’aparèixer associada al número de registre, que és la dada que utilitza aquest 

Ajuntament durant el procés de selecció i  per publicar els resultats.    

 
d. Dret que se’ls faciliti l’accés de tota la regulació que afecta la posició obtinguda 

en un procés selectiu. L’Ajuntament ha de facilitar a la persona aspirant l’accés a les 

bases generals i específiques, eals criteris de gestió de les llistes d’espera i a 

qualsevol altra normativa o resolucions corporatives que puguin afectar els seus 

interessos com a candidat/a.  

 
e. Dret que se’ls doni audiència, per part de l’òrgan de selecció, per poder accedir 

a l’expedient del procés selectiu.   

 
f. Dret que se’ls faciliti un formulari de declaració responsable, si així ho han 

previst les bases reguladores o acords de l’òrgan de selecció. De conformitat 

amb l’art. 69 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques, una declaració responsable permet el reconeixement o 

exercici d’un dret, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció 

que tingui atribuïdes les Administracions Públiques i ha de contenir la signatura del 

declarant. L’òrgan de selecció pot sol·licitar que la persona candidata lliuri una 

declaració responsable, sota la seva responsabilitat, on manifesti que compleix els 

requisits o que disposa de determinats mèrits acreditables documentalment. La 

declaració responsable ha de recollir de manera expressa quins són aquests 

documents i l’Ajuntament podrà requerir que s’aportin, total o parcialment, en 

qualsevol moment. 

 
g. Dret a rebre un tracte respectuós i igualitari per part dels membres de l’òrgan de 

selecció.  

 
h. Dret que es mantingui l’anonimat sobre la seva identitat. L’Ajuntament està obligat 

a adoptar totes les mesures necessàries per garantir l’anonimat de la persona abans, 

durant i després del procés selectiu, sempre que el disseny i execució de la prova no 

siguin incompatibles amb aquesta garantia. 

 
i. Dret a què es faciliti l’accés de tota la regulació que afecta a la posició 

obtinguda a un procés selectiu. L’ajuntament ha de facilitar la persona l’accés a les 

bases generals, específiques i els criteris de gestió de les llistes d’espera, així com 

altra normativa o resolucions corporatives que pugui afectar els seus interessos com 

a candidat/a. 

 
j. Dret a què se’ls doni audiència per part de l’òrgan de selecció i accedir a 

l’expedient del procés selectiu.   

 

Tanmateix, les persones candidates han de complir amb els següents deures:  
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a. Obligació d’identificar-se amb un document vàlid i vigent. Han d’assistir a les 

proves amb un document acreditatiu de la seva identitat i mostrar-lo si una persona 

de l’organització del procés selectiu, sigui o no membre del tribunal, els ho requereix.  

 
b. Obligació de mantenir un comportament adequat durant l’execució dels 

exercicis i proves. És obligatori seguir les indicacions que doni el personal de 

l’organització i els membres de l’òrgan de selecció. Les faltes de respecte, comentaris 

fora de to, actituds clarament sospitoses de copiar, etc, podrien comportar que es 

donés per finalitzada la participació d’aquella/es persona/es en el procés, sempre que 

així ho acordi motivadament l’òrgan de selecció.  

 
c. Obligació de redactar els exercicis escrits de forma intel·ligible. Quan les proves 

requereixin escriure a mà, s’ha de fer servir una lletra que es pugui llegir i entendre 

correctament. També cal tenir present que, en certes categories i llocs de treball, es 

pot exigir un determinat nivell de qualitat en l’expressió escrita, en el lèxic i la 

gramàtica.  

 
d. Declarar de forma responsable sobre els requisits de participació i els mèrits 

d’un procés selectiu. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de 

qualsevol dada o informació que s’incorpori a una declaració responsable, o el fet de 

no presentar davant de l’Administració aquella documentació que li sigui requerida per 

acreditar allò declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret 

o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense 

perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n derivin.  

 
 
ANNEX 2  
 

ESPECIFICITATS PER AL COL·LECTIU DE LA POLICIA LOCAL 

 
ELS SEUS PROCESSOS SELECTIUS ES REGULEN PER LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA 
D’ACCÉS, PROMOCIÓ I MOBILITAT DE LES POLICIES LOCALS, PER AQUESTES BASES 
GENERALS I ESPECÍFICAMENT PER AQUEST ANNEX. 
 
 
1.  MODALITATS  D’ACCÉS: 
 
Els sistemes d’accés seran principalment els següents:  
 

ACCÉS LLIURE:  
Escales Executiva i Superior: Concurs oposició 
Escala Bàsica:  Oposició 

MOBILITAT HORITZONTAL: Concurs de mèrits amb proves 
PROMOCIÓ INTERNA: Concurs oposició 
 
 

2. REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR A LES CONVOCATÒRIES: 
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Per poder ser admeses a les proves selectives, les persones aspirants han de complir, en tot cas, els 
requisits que determina la normativa d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals i, 
específicament, els següents: 
 
LLIURE:  

- Haver obtingut el permís de conduir  
- Haver obtingut el permís de conduir A2, com a màxim en la data en què hagi superat la 

formació bàsica a l’ISPC. En conseqüència, si no el pogués acreditar en la data oficial que 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya fixi com a finalització del CFB, la persona 
perdria tots els drets inherents a la convocatòria.) 

 
 
 
MOBILITAT HORITZONTAL 

- Han de complir amb els requisits específics dels agents de la policia local de Mataró dels 
punts anteriors i, pel que fa als permisos de conduir, han d’haver obtingut el permís de 
conduir B i el permís A2 en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

 
PROMOCIÓ INTERNA.  

- Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat com a funcionari/a de carrera en la categoria que 
és requisit de participació, de la policia local de Mataró. 

- Trobar-se en la situació de servei actiu, serveis especials o serveis en comunitats 
autònomes o  en altres administracions. 

- Han de mantenir els requisits que li són exigibles com a agent de policia d’aquest 
Ajuntament.  

 
En els processos selectius de totes les categories professionals és obligatori que quedi degudament 
acreditat que es disposa de tots els requisits, generals i específics, abans de procedir al nomenament.  
 
 
3. DESCRIPCIÓ I FASES DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Fase d’oposició. Cada convocatòria concretarà, en base a la normativa que regula l’accés, provisió i 
promoció a la policia local les proves que es realitzaran, en funció de la categoria professional que es 
convoqui. 
 
En aquest sentit, les proves selectives es determinaran i regularan en les bases específiques de cada 
procés concret, d’acord amb el que regula la normativa vigent en matèria d’accés, promoció i mobilitat 
de les policies locals. 
 
La puntuació màxima a obtenir serà de 36 punts i la mínima requerida per superar-la serà, per cada 
prova, la meitat de la puntuació màxima establerta. Les proves teòriques es valoraran sobre 12 punts i 
les pràctiques sobre 24, sempre que estiguin previstes ambdues. 
 
L’òrgan de selecció podrà determinar l'ordre de realització de les diferents proves, així com el temps 
per a cadascuna d'elles i sempre que s’informi les persones candidates amb antelació a l’inici de les 
proves. 
 
 
Les persones aspirants que hagin quedat en els primers llocs segons el nombre de les places 
convocades, seran cridades per efectuar un reconeixement de caràcter mèdic, per a valorar si 
posseeixen les condicions exigides a les bases de la convocatòria. Si alguna persona fos 
declarada NO APTE/A es cridarà a la següent que hagi superat fins aquí el procés selectiu, per ordre 
de puntuació, i així successivament. 
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Període de pràctiques. 
 
Els/les aspirants que hagin superat el curs selectiu a l’ISPC per assolir la categoria professional a la 
qual són candidats nomenats, hauran de realitzar un període de pràctiques al municipi, per tal de 
garantir la seva idoneïtat. Aquest període començarà a comptar des de l’acabament del curs selectiu a 
l’ISPC, o des de l’inici de la prestació del servei actiu a l’Ajuntament de Mataró, cas d’haver certificat la 
superació del curs amb anterioritat a què es produís el nomenament com a funcionari/ària en 
pràctiques: 
 
- En l’accés a places de lliure accés, 1 any. Si la persona ja és funcionària de carrera d’un cos o 

força de seguretat de la mateixa categoria a la que oposita, 6 mesos. No obstant, a les persones 
que hagin prestat servei al cos de la policia local de Mataró en comissió de serveis i per la 
mateixa categoria se’ls descomptarà aquest temps del període de pràctiques i podran ser 
nomenades funcionàries de carrera en cas d’haver-lo superat. 

- En l’accés a places de promoció interna, 6 mesos. 

 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’APTE/A o NO APTE/A. 
Els/les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran exclosos/es del procés selectiu. 
Aquest període es regularà tal com indiquen aquestes bases generals a l’apartat ‘’avaluació del 
període de prova o pràctiques’’.   
 
Així mateix, les persones aspirants a agent de la policia local, tenen la següent regulació específica 
mentre dura el curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i durant l’any de les seves 
pràctiques:  
 

- El servei de la Policia Local convocarà les persones aspirants mentre es troben cursant la 
formació bàsica a fi que s’integrin en la Corporació, es sentin part integrant de la plantilla i 
tinguin un contacte regular amb els diferents membres de l’organització, torns i serveis que cal 
realitzar. Aquestes sessions, tindran sempre un caràcter informatiu i formatiu. 

- Mentre duri el període de practiques, els aspirants tindran assignat/da un/a tutor/a que serà la 
persona encarregada de l’assessorament, de l’orientació i de recollir les opinions i dubtes de 
la persona avaluada, d’acord amb les pautes que s’indiquen a les bases generals.  

- Les persones en pràctiques hauran d’estar sempre acompanyades per un/a policia 
funcionari/ària de carrera, no podent quedar-se com a úniques referents d’una unitat.  
 

Fase de valoració de  mèrits.  S’ha d’ajustar a allò previst en aquestes bases generals i, pel que fa a 
l’apartat d’altres mèrits, es valorarà, fins a un màxim de 4 punts, tenint en compte els següents 
apartats, que seran ponderats en les bases específiques:  
 

- Les recompenses i felicitacions pròpies dels cossos de policia pel bon desenvolupament 
professional de la funció policial. 

- Les activitats docents i la participació com a ponent en jornades, així com les publicacions, 
sempre que estiguin relacionades amb l’àmbit de la plaça objecte de convocatòria. 

- Els coneixements d’idiomes en un nivell superior diferent al requerit a les bases, segons 
l’equivalència amb els 6 nivells del marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2). En cas que la persona aspirant acrediti més d’un nivell, només es valorarà el de nivell 
superior. 

- Certificats acreditatius de competència digital (ACTIC) a raó de 0,2 punts el de nivell bàsic, 0,4 
punts el de nivell mitjà i 0,6 punts el de nivell superior. En cas que la persona aspirant acrediti 
més d’un nivell, només es valorarà el de nivell superior.  
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CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

A1, A2, C1: La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. El títol preliminar: principis 
generals.   

A1, A2, C1, C2: Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els 
deures.  

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT 

A1: L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que l'integren. La Llei de bases del 
règim local. La regulació del règim local a Catalunya.  

A1: L'organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes. Constitució i competències.   

A1, A2, C1: El Reglament Orgànic Municipal. Els òrgans de representació política i la seva 
designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals.   

 

ESTATUT D’AUTONOMIA 

A1, A2, C1: L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis 
fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.  

A1: El Parlament de Catalunya. La funció legislativa i la funció d'impuls i control de l'acció política o de 
govern. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.   

A1: El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, 
atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament.  

 

 UNIÓ EUROPEA 

A1, A2, C1: Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Les institucions 
comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de 
Comptes.  

DRET ADMINISTRATIU 

A1: L'Administració pública: concepte i principis. Concepte del dret administratiu. El principi de 
legalitat. L'activitat discrecional de l'Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de 
poder.  

A1, A2, C1, C2: El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. 
Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.  

A1, A2, C1: El procediment administratiu: regulació, concepte, principis i estructura. Iniciació, 
ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius i el còmput dels terminis.   
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A1, A2, C1, C2: Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració 
electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de Catalunya.   

A1, A2: La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. 
Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. 
Classificació dels contractes.  

A1, A2, C1: La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. 
La protecció de dades de caràcter personal.  

 

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL 

A1, A2, C1, C2: Les classes de personal al servei de l’Administració pública local. Drets i deures del 
personal al servei de l'Administració pública. El sistema retributiu. Adquisició i pèrdua de la condició de 
funcionari. 

 

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA 

A1, A2, C1: El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a 
mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost.  

A1: Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els tributs: concepte, naturalesa. Els impostos: 
concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. 
Els preus públics. 

 

 
 

BORSA DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT AMB TERMINI PERMANENT D’INSCRIPCIÓ I 
CREACIÓ DE LLISTES D’ESPERA.  
 
BASES ESPECÍFIQUES 
 
1. DEFINICIÓ. 
 
La borsa de treball de l’Ajuntament és l’espai web on les persones que volen treballar a l’Ajuntament 
de Mataró de forma temporal es poden inscriure. El termini d’inscripció no es tanca, per tant, les 
persones es poden apuntar, modificar les opcions de la seva candidatura o donar-se de baixa en 
qualsevol moment. 
 
Totes aquestes gestions les ha de fer la persona usuària amb el formulari que es troba al lloc web 
‘’Treballa a l’Ajuntament’. 
 
Quan sigui necessari incorporar persones amb un perfil professional determinat i no hi hagi llista 
d’espera de procés selectiu per a la cobertura definitiva de places de la plantilla d’aquell perfil, 
Recursos Humans crearà una llista d’espera a partir de la gent que figuri inscrita prèviament a la borsa 
de   treball, i realitzarà un procés selectiu d’acord amb les bases generals i amb aquestes bases 
específiques. 
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIU. 
 
L’accés a la funció pública requereix que els processos selectius garanteixin en tot moment els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Aquesta premissa ha de ser compatible amb l’eficiència 
i l’eficàcia: s’han de poder cobrir les necessitats de personal, sovint urgents i inajornables, de forma 
àgil, per poder oferir en tot moment un servei de màxima qualitat a la ciutadania. 
 
L’objectiu d’aquest mecanisme és poder complir més fidelment la nostra missió, que és  posar a cada 
servei el personal més competent, en el moment adequat i pel temps necessari. 
 
 
3. QUI ES POT INSCRIURE A LA BORSA DE TREBALL? 
S’hi poden inscriure totes les persones que vulguin treballar a l’Ajuntament de Mataró que disposin de 
les condicions i requisits necessaris que es fixaran al formulari corresponent. 
 
Cada persona s’ha d’inscriure només una vegada fent constar al formulari les dades curriculars que se 
li demanin i els àmbits bàsics o perfils professionals on vol treballar. 
 
Per obtenir més informació sobre els perfils professionals que hi ha a l’Ajuntament, es pot consultar la 
relació de llocs de treball que apareix a la pàgina web municipal, al portal de transparència: 
https://www.seu-e.cat/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i- organitzativa  
 
La inscripció a la borsa de treball permanent es renovarà cada dos anys, passats els quals si la 
persona no contactés amb l’Ajuntament per cap dels mitjans habituals, se la donarà de baixa sense 
més tràmit. 
 
 
4. COM S’HA DE FER LA INSCRIPCIÓ O SOL·LICITUD? 
 
La inscripció és gratuïta i es pot fer únicament utilitzant el formulari que es troba a la pàgina web 
municipal, apartat: Treballa a l’Ajuntament Borsa de Treball  
 
Cal emplenar totes les dades de contacte i professionals que es sol·liciten. No cal adjuntar 
documents, es tracta de fer una declaració responsable d’acord amb la qual la persona fa constar que 
té unes condicions i requisits que es comprovaran posteriorment. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori 
a una declaració responsable, o el fet de no presentar davant de l’Administració aquella documentació 
que li sigui requerida a la persona per acreditar allò declarat, determinarà la impossibilitat de continuar 
amb l’exercici del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, 
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n derivin. 
 
 
5. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL. TIPUS DE PROCÉS SELECTIU. 
 

• Inscripcions. 

Únicament s’acceptaran les sol·licituds a la borsa de treball tramitades a través del formulari 
disponible de la pàgina web, apartat ‘Treballa a l’Ajuntament’. 
 

• Crida de les persones aspirants i inici del procés selectiu de creació d’una llista 

d’espera. 

https://www.seu-e.cat/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-%20organitzativa
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/oferta-docupacio-publica/borsa-de-treball
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El fet d’estar inscrit a la borsa de treball no genera cap dret específic a ser contractat/da o 
nomenat/da, és una eina perquè l’Ajuntament informi, per correu electrònic i/o telèfon, de les ofertes 
de treball a les persones que disposin de les condicions i requisits. 
 
En el moment en què hi hagi una necessitat de contractació/nomenament s’enviarà un correu 
electrònic a totes les persones inscrites d’aquell perfil o titulació concreta, en el qual s’informarà de 
l’oferta de treball i del tipus de procés selectiu que es farà. Un cop realitzat el procés concret, es 
crearà la llista amb les persones que el superin. 
 
Aquesta mateixa informació de l’oferta de treball també es publicarà a la pàgina web, apartat ‘Treballa 
a l’Ajuntament’, i es facilitarà un termini addicional de 3 dies des de l’endemà de la publicació de 
l’oferta a la pàgina web, perquè tota aquella persona interessada en l’oferta pugui presentar la seva 
sol·licitud. Després es tancarà temporalment el termini per a aquella llista. 
 
Les persones amb qui es contacti hauran de respondre comunicant si estan interessades o no en 
l’oferta i, en cas afirmatiu, hauran de presentar-se el dia i hora que s’indiqui per realitzar les proves 
corresponents. La llista de persones convocades es farà pública al mateix lloc on s’exposi la 
informació de l’oferta, i s’obrirà un termini de 3 dies, des de l’endemà de la publicació a la pàgina web 
d’aquesta llista, per a esmenes. 
 
Un cop exhaurits aquests tres dies, la llista de persones admeses serà ferma. Les persones que 
s’inscriguin posteriorment a la borsa de treball només podran participar a convocatòries posteriors. En 
el mateix acte administratiu es comunicarà la composició de l’òrgan de selecció i de les proves a 
realitzar, que s’ajustarà a allò previst a les bases generals. 
 
El fet que una persona no respongui al correu electrònic o comuniqui que no assistirà a la realització 
de les proves no implicarà que sigui baixa de la borsa, però sí que implicarà que no formarà part 
d’aquella llista d’espera en concret. 
 
Així mateix, en funció de l’especificitat del lloc de treball pel qual es constitueix la llista d’espera  i/o els 
requisits addicionals que reculli la Relació de Llocs de Treball,  es podrà fer publicitat del procés de 
selecció a través dels canals habituals, però  el BOPB serà el preferent.  
 
Un cop es publiqui, s’iniciarà el còmput de 10 dies hàbils per tramitar la sol·licitud de participació a 
través de l’enllaç que estarà disponible a l’apartat Treballa a l’Ajuntament de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Mataró.    
 
 

• Sistema de selecció. Realització de les proves. 

 
De conformitat amb allò previst a l’apartat 8.1 de les bases generals, el sistema de selecció per al 
personal temporal serà preferentment el d’oposició. Les llistes d’espera s’elaboraran mitjançant 
concurs-oposició quan faci més de 5 anys que no es convoquen places per contractació indefinida fixa 
o nomenaments de funcionari/ària de carrera del mateix perfil professional. 
Amb caràcter general, les proves consistiran en el següent: 
 

 una única prova de caràcter eliminatori, que podrà ser tipus test o bé pràctica, segons perfils i 

volum de persones candidates, que es puntuarà amb un màxim de 22 punts. 

 
 una entrevista personal. Les entrevistes es faran d’acord amb allò fixat a les bases generals 

reguladores dels processos selectius i si  el nombre de persones candidates fos molt elevat, 

s’utilitzarà el criteri de trams que allà s’ha establert. No tindrà caràcter eliminatori i la 

puntuació màxima serà de 6 punts. 
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Sempre que es realitzi una entrevista es convocarà totes les persones que tinguin opcions 
matemàtiques de cobrir aquella necessitat. 
 
En cas que es compleixi l’excepció prevista i es faci valoració de mèrits, s’utilitzarà el barem aprovat a 
les bases generals, apartat 8.5.2. El subapartat 8.5.2.8 Altres mèrits no serà d’aplicació.  
 
Serà obligatori que les persones participants presentin declaració responsable telemàtica utilitzant el 
formulari que l’Ajuntament hagi previst en cada cas. 
 
A la declaració, la persona fa constar que té unes condicions i requisits que es podran comprovar 
posteriorment. Si la persona no els acredités correctament, estarà subjecta a allò previst a l’apartat 4 
d’aquestes bases i podrà quedar exclosa de la llista. 
 
 

• Generació d’una llista. Vigència. Criteris d’ordenació, d’ampliació i de reordenació. 

 
La primera vegada que es faci un procés selectiu i es generi una determinada llista d’espera es farà 
constar la data a partir de la qual entra en vigor. La vigència d’aquesta llista serà de tres anys. 
 
Si la llista d’espera s’esgota abans dels tres anys, es convocarà una ampliació d’aquesta llista a través 
del procés selectiu corresponent. La llista que generi el procés d’ampliació s’afegirà a continuació de 
la llista d’espera inicial i la seva vigència serà pel temps que resti fins a l’acabament dels tres anys de 
vigència de la llista inicial.  
 
Exhaurit aquest termini de tres anys, la llista es reordenarà novament per ordre de puntuacions i 
d’acord amb les incidències que hagin pogut tenir lloc segons els criteris aprovats de gestió de les 
llistes (exclusions, baixes, etc.), sense tenir en compte si la persona prové de la llista inicial o de les 
possibles ampliacions. Aquesta reordenació tindrà una vigència de dos anys més, transcorreguts els 
quals es tornarà a fer el mateix procediment, i així successivament. 
 
Les persones que hagin manifestat que mantenen la puntuació obtinguda en anteriors proves 
participaran a la reordenació amb aquesta nota fins a un màxim de 5 anys, comptadors des de la data 
de realització de la seva prova. Per tant, aquestes persones poden veure modificada la seva posició. 
 
Les persones que hagin quedat excloses d’una llista es podran tornar a inscriure a la borsa quan 
vulguin, però hauran de ser novament avaluades quan es convoquin proves. En cap cas podran 
mantenir una puntuació obtinguda en proves realitzades abans de l’exclusió. 
Quan calgui fer una nova llista es realitzarà el mateix tipus de procediment explicat a l’apartat anterior.  
 
És a dir, s’agafarà totes les persones inscrites a la borsa i se’ls enviarà un comunicat per correu 
electrònic, informant del contingut de l’oferta de treball. Es publicarà la llista de persones admeses, 
lloc, dia i hora de la/es prova/es i l’òrgan de selecció. Els resultats del procediment generaran una 
nova llista que tindrà una vigència de tres anys més. 
 
Si una llista s’ha generat havent incorporat la fase de concurs però en el moment de la seva ampliació 
ja no es compleix el requisit d’excepcionalitat previst en aquest apartat, la puntuació corresponent als 
mèrits es retirarà del còmput de punts abans de reordenar-la. En cas contrari, de continuar 
l’excepcionalitat, s’obrirà un termini per actualitzar la declaració responsable. 
  
Les persones que ja hagin realitzat les proves per a aquella llista amb anterior itat, inclosa l’entrevista, 
hauran d’enviar un comunicat a Recursos Humans informant d’alguna de les opcions següents: 
 

 Que es donen de baixa de la llista. 
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 Que es presenten novament a la/es prova/es. En aquest cas queda invalidada la puntuació 

anterior i prevaldrà el nou resultat que obtinguin, encara que sigui inferior. 

 Que es mantenen en actiu a la llista però no fan les proves novament, sinó que es queden 

amb la puntuació ja obtinguda. Aquesta puntuació té una vigència de 5 anys. 

 
Si Recursos Humans no rep cap comunicació de la persona fins al moment en què la llista de 
persones admeses sigui definitiva, s’entendrà que es donen de baixa de la llista i no formaran part del 
procés de reordenació. 
 
- Supòsits excepcionals. 
 

1. En aquells casos o situacions molt puntuals i inajornables, degudament motivats, en els 

quals  la cobertura de la necessitat sigui tan urgent que no hi hagi temps suficient per 

generar una llista i no es pugui recórrer a cap llista de perfil similar, es podrà 

contractar/nomenar una persona directament de la borsa, mitjançant una entrevista 

d’avaluació de competències. En aquest cas, s’entrevistaran 10 persones, triades 

mitjançant sorteig davant un/a fedatari/ària públic/a que aixecarà acta. Aquest sorteig es 

comunicarà i publicarà al lloc habitual. 

Aquest supòsit excepcional generarà  llista d’espera amb una vigència de 9 mesos des de la data de 
l’acta de selecció. 
 
 

2. Atès l’acord de les meses negociadores de 27 d’abril de 2021, excepcionalment i fins al 31 

de desembre de 2023, en aquesta situació s’acudirà, de manera prèvia al sorteig 

esmentat, a la selecció de les persones candidates d’entre les que reuneixin tots i 

cadascun dels requisits següents: 

 
 Que estiguin inscrites a la borsa de treball oberta. 

 Que tinguin una edat igual o superior a 50 anys en el cas de les dones i igual o superior a 55 

anys en el cas dels homes. 

 Que, a partir del mes de gener de 2021, hagin perdut el seu lloc de treball a l’Ajuntament de 

Mataró com a conseqüència de la cobertura de la plaça vacant que ocupaven interinament, 

mitjançant el procés selectiu convocat per ocupar-la de manera definitiva, en el qual hauran 

d’haver participat. 

 Que hagin ocupat aquesta plaça, o una de categoria equivalent, de manera continuada, sense 

solució de continuïtat, per un període mínim de 3 anys. 

 
Les persones que conformin aquesta llista seran cridades per l’ordre de prelació de la puntuació 
obtinguda en el procés de selecció en el qual no van assolir plaça.  
 
 
 

 
Llista d’espera específica de personal interí que perdi plaça en els processos selectius 
que es troben actualment sense finalitzar.  

 

Objecte. 
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Generació d’una llista d’espera específica resultant dels processos selectius que es troben actualment 
sense finalitzar i que són: 
 

- Procés de la categoria auxiliar administratiu/iva, via ordinària (2020/14316) 

- Procés de la categoria auxiliar administratiu/iva, via COT (2020/14314) 

- Procés de la categoria oficial primera (diverses especialitats), via ordinària (2021/03108) 

- Procés de la categoria oficial primera (diverses especialitats), via COT (2021/03104) 

- Procés de la categoria auxiliar tècnic/a inspector/a, via ordinària (2020/42877) 

 
Àmbit d’aplicació. 
 
Formaran part de la llista d’espera les persones que ocupen plaça objecte de concurs-oposició, per les 
vies ordinària o COT, dels processos que s’han relacionat en el punt anterior,  que no hagin estat 
proposats/des per a la cobertura de la plaça en propietat, perquè han perdut la plaça com a 
conseqüència del procés selectiu per a la cobertura definitiva, i que compleixin els següents requisits: 
 

- Que d’acord amb els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la plaça hagi estat ocupada de forma 
temporal i ininterrompuda com a mínim des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 
2020, 

- Que la persona interina o temporal hagi ocupat plaça de la mateixa categoria de forma 
ininterrompuda com a mínim des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020,  

- Només per aquesta ocasió, que la persona interina o temporal hagi obtingut un mínim d’un 
45% de la nota total de la primera prova del procés corresponent. 

 
Gestió. 
L’ordre de la llista d’espera s’establirà d’acord amb la puntuació obtinguda en el procés selectiu. 
 
Aquesta llista tindrà prioritat sobre la resta de llistes d’espera de l’Ajuntament de Mataró, i en el cas de 
processos oberts per les dues vies, tindrà prioritat la via ordinària per sobre de la COT. 
 

 

 

 

 

Gestió de les llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins a 
l’Ajuntament de Mataró.  

 
 
Per formar part d’una llista d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins a l’Ajuntament 
de Mataró cal participar en un procés selectiu. 
 
Les llistes i la seva vigència es faran públiques al web corporatiu, apartat ‘Treballa a l’Ajuntament’ i la 
direcció de Recursos Humans i Organització en facilitarà còpia a les persones interessades que la 
demanin, fent constar les dades identificatives de les persones que la integren.  
 

1. Criteris de gestió de les llistes. 
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Les persones que integren les llistes d’espera seran cridades a mesura que es produeixin les 
necessitats d’ocupació a l’Ajuntament, en funció de l’ordre de puntuació i sempre que disposin dels 
requisits necessaris d’acord amb la Relació de Llocs de Treball i l’ordre o convocatòria de subvenció del 
programa al qual s’hagin d’incorporar.   
 
En cas que la persona a qui correspongui ser nomenada/contractada ja estigui treballant a l’Ajuntament 
de Mataró, s’entendrà que no està disponible per a nous contractes o nomenaments llevat dels casos 
següents:  
 

 Que es tracti d’ofertes de treball de categoria superior o de jornades superiors a la jornada 
de què disposi la persona en aquell moment, sempre que l’oferta sigui per un període igual 
o superior a 12 mesos.  

 Que es tracti de vacants o contractes de relleu. 

 Que es tracti de contracte o nomenament per  durada igual o superior a 12 mesos, sempre i 
quan la relació que té la persona en aquell moment amb l’Ajuntament finalitzi en un termini 
màxim d’un mes natural o bé sigui personal en servei actiu com a funcionari de carrera o 
laboral fix d’aquest Ajuntament.  

 
 
Places que esdevenen vacants mentre estan ocupades interinament: les persones contractades 
com a rellevistes d’una jubilació parcial o bé substitutes de llarga durada tindran dret a ocupar la plaça 
si esdevingués vacant quan es produeixin conjuntament les tres circumstàncies següents:  
 

 Que el contracte o nomenament inicial provingui d’una llista d’espera que derivi d’un procés 
selectiu amb convocatòria pública, es trobi o no vigent en el moment en què es produeixi 
aquesta vacant. 

 Que el contracte temporal, de relleu o nomenament per substitució d’aquella persona substituta 
o rellevista s’hagi perllongat més d’un any comptant nomenaments/contractes anteriors sense 
solució de continuïtat, en igual categoria, lloc i funcions.  

 Que hi hagi informe positiu per part del/de la cap de servei, secció o unitat.  
 
En cas que la persona contractada/nomenada inicialment no provingués d’una llista d’espera, però en el 
moment en què la plaça esdevingui vacant es trobi inscrita a la llista d’espera corresponent, també 
tindrà dret a ocupar-la.  
 
 

2. Formes de contactar amb les persones de la llista i terminis. 

Recursos Humans contactarà amb les persones de la llista per correu electrònic i /o per telèfon. Per 
tant, recau en la persona interessada l’obligació de mantenir aquestes dades actualitzades.  
 
Com a  norma general, i quan la previsió inicial del contracte o nomenament sigui superior a  un any, la 
persona interessada haurà de manifestar en un termini màxim de 48 hores la seva acceptació o no de 
l’oferta. Un cop transcorregut aquest termini, la manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l 
‘oferta. 
 
Excepcionalment, i en casos degudament justificats en què la situació a cobrir sigui molt urgent i 
necessària, es faran dos intents de connexió i la persona haurà de respondre, acceptant o rebutjant 
l’oferta, en el mateix moment o, si el tipus d’urgència ho permetés, al llarg d’aquella jornada laboral. Si 
finalment no s’aconsegueix establir contacte o aquesta persona renuncia a l’oferta, es procedirà a 
contactar amb la següent disponible. 
 
 

3. Implicacions d’una renúncia a un contracte o nomenament pel que fa a la posició de la 

persona a la llista. 
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En cas que la persona seleccionada renunciï a l’oferta, es proposarà la cobertura a la persona següent 
per ordre de puntuació i així successivament.  
 
Una renúncia a una oferta de treball implicarà perdre el dret de permanència a la posició en què es trobi 
la persona, que passarà a ocupar el darrer lloc de la llista, excepte si es dóna algun dels supòsits 
següents:  
  

 Que estigui en situació d’incapacitat temporal en qualsevol tipus d’oferta de treball.  

 Que estigui gaudint d’alguna mesura relativa a la conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral en qualsevol tipus d’oferta de treball.  

Aquests supòsits s’hauran d’acreditar documentalment. 
 

4. Motius d’exclusió de persones de la llista. 

Un cop extingit el nomenament interí o la relació contractual temporal, la persona continuarà formant 
part de la mateixa llista per a posteriors crides que es puguin produir, amb el mateix número d’ordre 
inicial, excepte si ha renunciat a un contracte o nomenament i si escau alguna de les causes recollides a 
aquest apartat. 
 
Seran causes que donaran lloc a l’exclusió de la llista d’espera:  
 

 La renúncia expressa de la persona interessada a seguir formant part de la llista.  

 No presentar-se davant de l’Ajuntament per formalitzar la relació contractual a la qual s’ha 
compromès en ferm, sense causa justificada. 

 L’existència de dos informes negatius d’avaluació del desenvolupament de les funcions, 
realitzats per dos superiors jeràrquics diferents en períodes de temps o contractes diferents, 
dos períodes de prova no superats, o la combinació entre un informe negatiu i un període 
de prova no superat. Els períodes de prova o pràctiques estan regulats a l’apartat 11 
de les bases generals.  

 Haver estat objecte d’un acomiadament disciplinari i suspensió ferma de funcions o 
separació del servei o condemnat/da amb una pena d’inhabilitació absoluta o especial com 
a càrrec públic. 

 Haver falsejat la declaració responsable de mèrits o requisits de participació.  
 
 

5. Causes de cessament o extinció de la relació laboral.  

El cessament del personal nomenat interinament o contractat temporalment es produirà quan esdevinguin 
les causes que contemplin les diferents bases específiques i/o nomenaments o contractacions 
corresponents, o bé, quan concorrin les causes assenyalades a l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, a l’article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el  text refós de la 
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i a l’article 63 del mateix TREBEP: 
 

 En prendre possessió com a personal funcionari de carrera o laboral fix els aspirants 
aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades pels interins. 

 En incorporar-se al lloc de treball el personal funcionari de carrera o laboral fix que estiguin 
en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball. 

 Per raons de caràcter organitzatiu que impliquin modificació i/o suspensió de les tasques 
inicialment assignades, o modificació de la plantilla. 

 Per renúncia de la persona interessada. 

 Per l'aplicació de la sanció de suspensió de funcions per més de tres mesos o per la 
separació del servei, acreditades mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme 
al procediment que conté el Decret 214/1990. 
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 Per la finalització del termini autoritzat expressament, recollit al decret de nomenament o de 
contractació. 

 Per finalització de la causa que va donar lloc al nomenament o contractació. 

 Per la pèrdua de la nacionalitat. 

 Per la jubilació total del treballador públic. 

 per la imposició d’una pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a 
càrrec públic que tingués caràcter ferm. 

 
   

6. Nomenaments per programa o contractacions d’obra o servei. 

En el cas dels programes temporals subvencionats per altres administracions, l’ordre de la llista i la 
resta de criteris de gestió de llistes d’espera s’aplicaran un cop s’hagi garantit la continuïtat de les 
places de plantilla, sempre i quan en les bases reguladores de les subvencions, o del plec de 
condicions del projectes subvencionat, no s’indiqui cap requisit concret que impossibiliti aplicar la 
garantia de les places de plantilla.  
 
Si les bases específiques del programa o subvenció permeten el nomenament s’utilitzarà la figura de 
funcionari interí per programa prevista al TRLEBEP. En cas contrari, s’utilitzarà la modalitat contractual 
que correspongui vinculada al programa concret. 
 
En cas de pròrroga d’un programa, aquesta s’oferirà a la persona nomenada/contractada 
inicialment per acabar d’executar-lo, sempre i quan aquesta persona compti amb un informe 
favorable del servei i no superi els límits previstos en els apartats següents. 
En el supòsit que dues edicions d’un mateix programa s’encadenin o es solapin en el temps, si 
la subvenció del programa permet que les persones nomenades/contractades en el primer 
programa puguin desenvolupar l’edició posterior, es proposarà que aquesta persona executi la 
nova edició del programa, sempre i quan la persona en qüestió estigui a la llista d’espera, la data 
d’inici del programa no vingui condicionada per la convocatòria, compti amb un informe 
favorable del servei i no superi els límits previstos en els apartats següents. 
 
 

7. Durada màxima dels nomenaments o contractacions fora de plantilla.  

Quan l’Ajuntament precisi incorporar una persona temporalment, es comprovarà si la persona a qui li 
correspon rebre l’oferta està afectada pels límits establerts als subapartats següents. Si ho està, 
s’oferirà a la persona següent de la llista i no es contactarà amb ella fins que hagin transcorregut els 
límits temporals esmentats. La posició de cada persona a la llista d’espera no s’alterarà.  
 
Aquesta limitació no operarà en cas que s’ofereixi un contracte formatiu, de relleu o interinitat. 

 
a. Límit temporal per contractacions. 

Amb l’objectiu d’evitar encadenaments de contractes i caure en possible frau de llei, el límit temporal 
per contractacions serà el que determini la normativa laboral vigent del moment.  

 
 

b. Límit temporal per nomenament interí per programes. 

L’article 10, lletra c) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
empleado público estableix: 
 

“Ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 
tres años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto”. 
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L’Ajuntament fa una interpretació restrictiva, a l’espera de pronunciaments judicials sobre el risc 
d’encadenar programes i la figura del funcionari per programes: 
 
Com que la norma no aclareix si el redactat “no podrán tener una duración superior a tres años” es 
refereix a un únic programa o a la suma de varis, es considerarà que es complirà el termini dels tres 
anys tant sigui per un únic programa, com per la suma de diversos programes. Un cop s’arribi a aquest 
límit es finalitzarà el nomenament. 
 

c. Límit temporal en cas d’encadenament dels dos règims (funcionari i laboral). 

En el cas que s’encadenin dos règims diferents el còmput que operarà serà el de 18 mesos dins un 
període de 24 mesos. 
 

d. Càlcul dels dies treballats per determinar si la persona pot ser contractada. 

En el moment de gestionar la llista, des de RH i Organització s’efectua el còmput següent per 
determinar si es pot contactar la persona de la llista: en primer lloc es pren en consideració la data final 
del contracte que s’ofereix i, a partir d’aquesta data, es calcula la data corresponent als 24 mesos 
anteriors. 
 
Dins del període d’aquests 24 mesos, es comprova que la persona no compleix cap de les condicions 
establertes a l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors, que la farien esdevenir fixa:  

- “las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hayan estado contratadas 
durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo 
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más 
contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a 
disposición por empresas de trabajo temporal.” 
 

- “ la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de 
continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante 
contratos por circunstancias de la producción”. 

 
Aquesta limitació no operarà en cas que s’ofereixi un contracte formatiu, de relleu o interinitat. 
 

e. Excepció. 

Quan la persona deixi de treballar per l’Ajuntament de Mataró i sigui contractada o nomenada per una 
altra Administració o empresa, es considerarà que aquest període interromp la concatenació de 
contractes o nomenaments i es podrà tornar a contractar o nomenar si el període és superior als sis 
mesos. 
 
Per tal que operi aquesta excepció caldrà que la persona informi i acrediti a l’Ajuntament, mitjançant 
l’informe de vida laboral, que ha estat contractada per una altra institució o empresa diferent del grup 
Mataró. En cas que no s’hagi acreditat aquesta circumstància, haurà de transcórrer el període mínim 
d’un any establert amb caràcter general.  
 
Aquesta limitació no operarà en cas que s’ofereixi un contracte formatiu, de relleu o interinitat que es 
regirà per la normativa laboral vigent del moment.  
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Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2994.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3219.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3283.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de 

Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.    

 

 

 

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

venir referits a temàtiques coincidents.  

 

10 -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2022.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3294.0&endsAt=3797.0 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=2994.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3219.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3283.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3294.0&endsAt=3797.0
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El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària celebrada en data 4 de novembre de 
2021 aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2022, així com la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022. 
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 
23 de desembre de 2021 aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2022. 
 
En data 24 de març de 2022, la Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 
Organització ha emès un informe tècnic de modificació de la relació de llocs de treball, quin 
contingut es dóna per reproduït i s’adjunta al present expedient.  
 
L’objecte d’aquesta modificació contempla quatre grans línies de treball: 
 
a) Adequació de les retribucions als increments legalment previstos. 
b) Revisió de llocs de treball 
c) Integració annex personal laboral subrogat a extingir de l’empresa Ilunion CEE Contact 
Center, SA. 
d) Integració annex personal laboral subrogat a extingir de l’Oficina Local d’Habitatge. 

 
 
Fonaments de Dret 
 

1. Les qüestions referents a la RLT i la seva modificació es regulen, entre d’altres, a 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en els articles 29 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals en el què es preveu el mateix tràmit per la seva aprovació i per 
les seves modificacions.  

 
2. L’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol disposa que la RLT s’ha d’elaborar i, en 

el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. 
 

Així mateix, el punt 3 de l’article 31 del Decret 214/1990, en relació amb l’article 27 del 
mateix text legal estableix que les modificacions de la RLT que comporten despesa 
econòmica (creació de llocs nous, augments de nivell, canvis de jornada, etc...) només 
són possibles si es poden finançar amb els romanents generats.   

 
3. Pel que respecta a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, el 
Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la Relació de 
llocs de treball així com de totes les seves modificacions.  

 
4. Igualment, l’article 32 esmentat estableix, en el seu apartat 2, que les Relacions de 

llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública 
del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local 
tingui establerta. 
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5. La RLT s’ha d’ajustar a les previsions del marc pressupostari contemplades a la Llei 
22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 
(BOE 29/12/2021). 

Cal destacar en aquest sentit el seu article 19, punt dos, relatiu a les retribucions del 
personal al servei del sector públic, el qual estableix en quant a les bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica en matèria de les despeses de 
personal el següent:  

“Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en 
términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos 
en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las 
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas 
necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio 
del sector público.” 

6. L’art. 37.2 del TREBEP, exclou de la necessitat de negociació les decisions de 
l’administració que afectin a llurs potestats d’organització, no obstant això –continua el 
precepte- quan les conseqüències de tals decisions tinguin repercussió en les 
condicions de treball dels funcionaris previstes en el paràgraf anterior (en referència a 
l’art. 37.1 del TREBEP), procedirà la negociació de tals condicions amb les 
organitzacions sindicals. 

 
7. L’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que també regula l’aprovació de la 
plantilla dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n còpia 
d’aquesta i de la Relació de llocs de treball al Departament de Governació i 
Relaciones Institucionals en el termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-se de 
publicar íntegrament en el BOP i en el DOGC (la publicació en el DOGC només ha de 
contenir la referència al BOP on s’ha publicat). 
 

8. Pel que fa a la incorporació dels annexos a la RLT del personal laboral de l’Ajuntament 
del personal laboral subrogat a extingir tant de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, 
SA (Ilunion), com de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), cal fer esment que en aquest 
personal li serà d’aplicació una categoria “ex novo” de personal subrogat a extingir, 
sense tenir la condició d’empleats públics, ni de personal laboral per temps indefinit o 
indefinits no fixos, i amb determinades implicacions en el seu particular estatut jurídic de 
drets i deures, que serien les següents: 
 
a) La seva inserció en l'organització de l’Ajuntament de Mataró es produeix 
mitjançant la seva incorporació en un annex de la plantilla pressupostària i de la Relació 
de llocs de treball del personal laboral amb la denominació de “personal laboral 
subrogat a extingir de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, SA” i “personal laboral 
subrogat a extingir de l’Oficina Local d’Habitatge”, respectivament.  
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b) Al no tenir la consideració d’empleats públics, ja que no han superat cap tipus de 
procés selectiu d'accés, s'integrarien com a personal a extingir; és a dir, les places o 
llocs de treball estarien cobertes per aquestes persones mentre desenvolupessin 
aquestes funcions i tasques.  
 
c) A aquest personal subrogat no se li pot reconèixer els drets i expectatives 
laborals del personal propi laboral de l'Administració municipal i, en particular, aquells 
drets del personal laboral fix que ha accedit a aquesta condició per mitjà de proves 
selectives amb exigències del principi d'igualtat, mèrit i capacitat. El seu horitzó de 
carrera, provisió de llocs i mobilitat ha de quedar 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 a la subrogació. 
 
d) Els treballadors es continuaran regint pel conveni col·lectiu anterior, és a dir, pel 
conveni col·lectiu estatal del sector de Contact Center (número conveni 
99012145012002) pel que fa al personal de l’empresa Ilunion i pel conveni col·lectiu del 
sector d’oficines i despatxos de Catalunya, així com l’annex d’ampliació del conveni 
col·lectiu del personal de les empreses del grup PUMSA o pel conveni col·lectiu vigent 
per al personal de PUMSA en el moment que s’integri l’OLH a la corporació. 
 
 

S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ de/les 
treballadors/es, en sessions de dates 10, 17 i 24 de març de 2022, segons es recullen a les 
actes corresponents, que s’incorporen igualment al present expedient. 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- MODIFICAR la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2022 
en els termes continguts a l’informe emès per la Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos 
Humans i Organització de data 24 de març de 2022. 
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Mataró al BOPB.” 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3317.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3514.0 

 

Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3631.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3317.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3514.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3631.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8), corresponent als membres del grup municipal de 

Junts per Mataró (2) i corresponent a la regidora del grup 

municipal de Ciutadans, Cristina Sancho Rodriguez (1). 

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 1, corresponent al regidor del grup municipal de Ciutadans, José 

Antonio Molero Bote. 

 

 

 

11 -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL 

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2022.  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3294.0&endsAt=3294.0 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, presenta la proposta següent: 

 
 

III. Antecedents 
 

En data 24 de març de 2022, l’oficina tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 
Organització ha emès informe de proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022, quin contingut es dóna per reproduït i 
s’adjunta al present expedient, respecte de la qual es detalla el seu cost econòmic. 
 
Del referit informe es desprèn una proposta que contempla dues grans línies de treball: 
 

a) Adequació de places vacants a les necessitats actuals dels serveis, mitjançant la 
seva reconversió en d’altres de tipologia diferent. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3294.0&endsAt=3294.0
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b) Creació de noves places, entre les quals es proposa la creació d’un annex a la 
plantilla de personal laboral amb la denominació de personal laboral subrogat a 
extingir per raó tant de la subrogació de tres treballadors de l’empresa Ilunion CEE 
Contact Center, SA, creant-se en conseqüència, 3 places de teleoperador/a 
especialista, com per la possible integració de l’Oficina Local de l’Habitatge a 
l’estructura de la corporació, creant-se 9 places amb diferents categories, la creació 
10 places de tècnic/a mitjà/na, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, 
escala Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Comeses 
Especial al servei de Benestar Social i la creació de 12 places d’Administratiu AB, 
subgrup C1, Escala Administració General, subescala Administració, per promoció 
interna, entre d’altres.  

 
IV. Fonaments de Dret 
 

1. Aquesta proposta de modificació de la plantilla ha estat tractada tant a la mesa 
general de negociació del personal funcionari, com a la comissió negociadora del 
conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Mataró en sessions celebrades en data 10 i 17 
de març de 2022, tal i com consta a les corresponents actes, que s’incorporen a 
l’expedient.   

 

2. L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que “l’entitat local aprovarà 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de 
la plantilla amb el total de les retribucions del personal que es dedueixi d’aqueixa i de la 
relació de llocs de treball serà  un dels documents que integraran el pressupost.” 
 

3. L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per 
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris 
d’organització interna.  
 

4. Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per 
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es 
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi 
l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 

5. L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no 
requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la 
modificació esmentada. 
 

6. L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que correspon  al Ple municipal l'aprovació de la plantilla de personal i de la 
relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
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7. L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la 
modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment 
dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell. 
 

8. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula a l’article 283.4 que “S'ha de trametre 
còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de 
publicar íntegrament al BOP i al DOGC.”. 
 

9. La plantilla s’ha d’ajustar a les previsions fetes per la Llei 22/2021, de 28 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022.  
 

10. Pel que fa a la incorporació d’un annex a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament 
amb la denominació de personal laboral subrogat a extingir tant per raó de la 
subrogació de 3 antics treballadors de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, S.A., 
com de la probable integració de l’Oficina Local de l’Habitatge a l’estructura de la 
corporació, amb la creació de 9 places de diferents categories, cal fer esment tenint 
en compte que es tracta d’un centre de treball o unitat productiva autònoma, l’encaix a 
les exigències derivades de la successió d’empreses, regulades a la Directiva 
2001/23/CE i a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, es compleix en aquest cas. 
 

A aquest personal li serà d’aplicació una categoria “ex novo” de personal subrogat a 
extingir, sense tenir la condició d’empleats públics, ni de personal laboral per temps 
indefinit o indefinits no fixos, i amb determinades implicacions en el seu particular 
estatut jurídic de drets i deures, que serien les següents:  

 
a) La seva inserció en l'organització de l’Ajuntament de Mataró es produeix 
mitjançant la seva incorporació en un annex de la plantilla pressupostària i de la 
relació de llocs de treball del personal laboral amb les denominacions següents: 
“personal laboral subrogat a extingir de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, SA” i  
“personal laboral subrogat a extingir de l’Oficina Local d’Habitatge”.  

 

b) Al no tenir la consideració d’empleats públics, ja que no han superat cap tipus de 
procés selectiu d'accés, s'integrarien com a personal a extingir; és a dir, les places o 
llocs de treball estarien cobertes per aquestes persones mentre desenvolupessin 
aquestes funcions i tasques.  

 

c) A aquest personal subrogat no se li pot reconèixer els drets i expectatives laborals 
del personal propi laboral de l'Administració municipal i, en particular, aquells drets 
del personal laboral fix que ha accedit a aquesta condició per mitjà de proves 
selectives amb exigències del principi d'igualtat, mèrit i capacitat. El seu horitzó de 
carrera, provisió de llocs i mobilitat ha de quedar 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 a la subrogació.  

 
d) Els treballadors subrogats es continuaran regint pel conveni col·lectiu anterior, és a 
dir, per una banda pel conveni col·lectiu estatal del sector de Contact Center (número 
conveni 99012145012002), pel que fa al personal de l’antiga empresa Ilunion CEE 
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Contact Center, S.A., i pel conveni col·lectiu del sector d’oficines i despatxos de 
Catalunya, així com l’annex d’ampliació del conveni col·lectiu del personal de les 
empreses del grup PUMSA o pel conveni col·lectiu vigent per al personal de PUMSA 
en el moment que s’integri l’OLH a la corporació. 

 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  MODIFICAR la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2022 en 
els termes continguts a l’informe emès per la Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos 
Humans i Organització de data 24 de març de 2022. 
 
Segon.-  PUBLICAR la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró al 
BOPB.” 

 
 
 
 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3317.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3777.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3780.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13),  

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de 

Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.     

 
 
 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3317.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3777.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3780.0
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Servei de Compres i Contractacions 
 
 

12 -  APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ PER A LA 

CONSERVACIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE TANQUES 

PUBLICITÀRIES I DE PART DEL MOBILIARI URBÀ DEL MUNICIPI DE 

MATARÓ.  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3797.0&endsAt=4202.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple municipal, de data 5  de març de 2009, es va adjudicar el Lot 1 (tanques   
publicitàries) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de 
tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a favor de SISTEMAS E 
IMAGEN PUBLICITARIA, SLU, amb NIF B-85160976, amb una durada de 10 anys, 
prorrogable 10 anys més. 
 
2. Per acord de Ple municipal, de data 17 de juliol de 2009, es va adjudicar  el lot 2 (part del 
mobiliari urbà) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de 
tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a CLEAR CHANNEL 
ESPAÑA SLU, amb NIF B82539867, amb una durada de 10 anys, prorrogable 10 anys més. 
 
3. Per decret d’Alcaldia núm. 6236, de 23 de juliol de 2019, i atesa la imminència de la 
finalització del termini de concessió,  es va acordar prorrogar ambdós lots fins l’11 d’octubre 
de 2019, temps estrictament necessari perquè el Ple municipal pogués decidir sobre la 
conveniència o no d’una pròrroga més amplia. 
 
4. Per acord del Ple municipal de data 3 d’octubre de 2019, es va acordar prorrogar ambdós 
lots del contracte fins el 31 de desembre de 2020. 
 
5. Per acord del Ple municipal de data 23 de desembre de 2020, es va acordar prorrogar 
ambdós lots del contracte fins el 31 de desembre de 2021. 
 
6. Per acord del Ple municipal de data 7 d´ octubre de 2021, es va acordar prorrogar ambdós 
lots del contracte del 1 de gener al 10 d´abril  de 2022. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3797.0&endsAt=4202.0
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7. Les empreses adjudicatàries han manifestat novament el seu acord en prorrogar la 
concessió per la conservació, instal.lació i explotació de tanques publicitàries i part del 
mobiliari urbà del municipi de Mataró. 
 
 8. Per informe de data 04/03/2022, el Cap de l´ Àrea de Gestió de l’ Espai Públic proposa la 
pròrroga dels dos lots de la concessió per la conservació, instal.lació i explotació de tanques 
publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró fins el 10 d´abril de 2023. 
 
9. Consta a l’expedient informe del cap u.a.  del Servei de Compres i Contractacions de data 
10/03/2022 relatiu a la legalitat d’acordar la pròrroga dels dos lots del contracte fins el 10 
d´abril  de 2023 
 
 

Fonaments de dret 
 
1. La clàusula quarta del plec de clàusules administratives que regeixen la concessió, 
estableix que “la concessió per a cada lot, s’atorgarà per un termini de 10 anys a comptar 
des de l’endemà de la signatura dels corresponents contractes administratius. Aquest termini 
podrà ser prorrogat fins a un màxim de 10 anys més, sense que la durada total de la 
concessió pugui excedir de 20 anys”. 
 
2. És òrgan competent per acordar la pròrroga el Ple municipal, d’acord amb el que disposa 
la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, norma aplicable a aquesta concessió. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració i Bon Govern, 
PROPOSA al  Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. - Prorrogar el Lot 1 (tanques publicitàries) adjudicat a l’ empresa Sistemas e 
Imagen Publicitaria SLU i el Lot 2 (part del mobiliari urbà) adjudicat a l’ empresa Clear 
Channel España, SLU,  del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i 
explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, del 11 
d´abril de 2022 fins el 10 d´abril   de 2023. 
 
SEGON.-  Notificar aquesta resolució a les empreses adjudicatàries.” 
 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3813.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3946.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4059.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3813.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=3946.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4059.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4081.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4160.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2). 

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

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.    

 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 

Servei de Benestar Social 

 

13 -  COMUNICAR A ACCENT SOCIAL SLU L’OBLIGACIÓ DE LA 

CONTINUACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DOMICILI DE 

SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA I COMPENSACIÓ 

ECONÒMICA A ACCENT SOCIAL SLU PEL PERJUDICI ECONÒMIC 

SOFERT PER LA DIFERÈNCIA ENTRE EL COST REAL I EFECTIU 

DEL SERVEI I EL PREU ABONAT.  

  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4202.0&endsAt=5074.0 

 

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

Òrgans i Processos Participatius, presenta la proposta següent: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4081.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4160.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4202.0&endsAt=5074.0
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“1.- Fets 
 
 

1. Per acord del Ple Municipal de data 06/04/2017 s’acordà adjudicar l’acord marc per a 
la prestació del servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el 
municipi de Mataró a favor de vàries empreses, entre elles Clece, SA., actualment 
Accent Social, SLU., amb una durada de dos anys i possibilitat de pròrroga de dos 
més. 
 

2. Per acord del Ple Municipal de data 04/04/2019 s’acordà, entre d’altres particulars, la 
pròrroga del servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona (en endavant 
SAD) en el municipi de Mataró per un any addicional, del 5 de maig de 2029 al 04 de 
maig de 2020. 
 

3. Finalment i per acord del Ple Municipal de data 24/04/2020 s’acordà la pròrroga del 
servei de SAD per un any addicional, des del 05 de maig de 2020 al 4 de maig de 
2021. 
 

4. Per acord del Ple Municipal de data 07/10/2021 s’aprovà iniciar expedient de 
contractació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, 
s’aprovava el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regia la 
contractació i es convocava licitació per a l’adjudicació del contracte. L’objecte de 
contractació es va dividir en tres lots, per afavorir la contractació de la petita i mitjana 
empresa. 
 

5. El Ple Municipal en sessió de data 03/03/2022 va acordar declarar desert el lot núm. 
1, executat per Accent Social, adjudicant els lots 2 i 3.   
 

6. El servei de Benestar Social està treballant els plecs corresponents per a procedir a 
una nova licitació del lot núm. 1. Durant el temps transcorregut entre la finalització de 
l’anterior contracte de SAD, el 04 de maig de 2021, i fins a l’actualitat , el Servei de 
Benestar Social ha continuat encarregant a la mercantil Accent Social SLU. la 
prestació del servei de SAD pel que fa al lot núm. 1, en tant que es tracta d’un servei 
públic que forma part de la cartera de Serveis Socials Bàsics i que en els municipis 
de més de 20.000 habitants és d’obligat compliment per part dels ens locals. 
 

7.  En la data de 28/02/2022 Accent Social SLU. presenta escrit en el que comunica: 
 

a.  La seva voluntat de finalitzar la prestació del servei a domicili de suport a la 
llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró; 

b.  Sol.licita que en el termini màxim d’un mes a comptar des de la interposició 
de l’escrit es procedeixi a iniciar la preceptiva licitació del contracte de servei 
abans referenciat i,  

c.   S’acordi aprovar una compensació econòmica a Accent Social pel perjudici 
econòmic sofert per la diferència entre cost real i efectiu del servei durant la 
seva continuiïtat en règim d’execució forçosa, el qual quantifica en 
93.647’88.- EUR, pel període comprés entre el mes de maig a desembre de 
2021 i que per l’anualitat de 2022 s’estima en 393.476’76.- EUR. 
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8.- Després de diferents reunions on s’ha revisat el concepte indemnitzatori amb 
Accent Social SLU. la mercantil ha presentat escrit de data 18/03/2022 en el que, en 
resposta al seu escrit de 28 de febrer de 2022, i, amb la finalitat de garantir l’ interès 
general de la ciutadania, manifesten l’acceptació i, conseqüentment la conformitat en 
els següents termes i imports: 

 
 

i.  Compensació econòmica pel període executat durant l’any 
2021 per un import estimat en 49.989’58.-EUR., IVA. inclòs, 
que representa un increment del 4,20 %. 

 
ii. L’actualizació dels preus unitaris durant el període comprès 

entre el mes de gener i el mes de març de 2022, sent a partir 
de l’1 de gener d’enguany els preus de treballadora familiar a 
19’00.- EUR./hora, d’auxiliar de la llar a 15’91.- EUR./hora i de 
treballadora familiar en festius a 23’80’.- EUR./hora, tots els 
sense IVA. 

 
iii.  L’actualització dels preus unitaris durant el període comprès 

entre el mes d’abril i fins l’adjudicació de la licitació del servei,  
i, com a màxim fins el 30 de setembre de 2022, sent a partir de 
l’1 d’abril d’enguany els preus de treballadora familiar a 19’32.-
EUR./hora, d’auxiliar de la llar a 15’72.-EUR./hora i de 
treballadora familiar en festius a 24’02.-EUR./HORA tots ells 
sense IVA. 

 
 

8. Vist l’informe de la cap del Servei de Benestar Social i l’informe jurídic. 
 

 
2.-  Fonaments de Dret 
 

1.- Art. 16.2 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, pel que es declara 
servei social bàsic els serveis d’ajuda a domicili. 

2.- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-
2011, pel que es declara prestació garantida el servei d’ajuda a domicili, essent exigible 
com a dret subjectiu. 

  
 
En la seva virtut es proposa al PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Comunicar a Accent Social S.L.U. l’obligació de la continuació de la prestació del 
servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona fins a l’adjudicació del contracte 
administratiu que reguli aquest servei, degut a raons d’interès públic, amb el compromís 
d’iniciar la licitació del nou contracte administratiu per a l’adjudicació del servei l’abans 
possible.  
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Segon.- La continuïtat de la prestació haurà de realitzar-se en els mateixos termes i 
condicions a les adjudicades i executades fins el 4 de maig de 2021, per part d’Accent Social 
S.L.U. i recollides en l’acord marc per a la prestació del servei de domicili de suport a la llar i 
atenció a la persona en el municipi de Mataró amb aplicació de la compensació econòmica 
prevista a l’acord tercer i la retribució econòmica que s’acorda a l’acord quart.       
 
 
Tercer.- Compensar a Accent Social SLU. el perjudici econòmic sofert per la diferència entre 
el cost real i efectiu que manifesta durant la seva continuïtat del 5 de maig de 2021 i fins el 
31 de març de 2022, i el preu del servei previst en els imports estimats següents:   
 

- 49.989’58.-EUR./IVA. inclòs pels servei executats durant el 2021. 

- 35.415’06.-EUR./IVA. inclòs pels serveis executats durant el gener i febrer de 2022. 

- 18.723’19.-EUR./IVA. inclòs pels serveis executats durant el mes de març/2022. 
 
 
Quart.- Acordar la retribució a Accent Social S.L.U. per la prestació del servei de domicili de 
suport a la llar i atenció a la persona (preus/hora) des del 1 d’abril de 2022 fins a l’adjudicació 
del contracte administratiu que reguli aquest servei, i com a màxim fins el 30 de setembre de 
2022, d’acord amb els següents imports :  
 

-  Atenció a la persona (TF): 19’32.-Euros/hora sense IVA. 

-  Suport a la llar (ALL): 15’72.-Euros/hora més IVA. 

-  Festiu/nocturns atenció a la persona: 24’02.-Euros/hora sense IVA 
 

 
Cinquè: Notificar el present acord a Accent Social, SLU.” 

 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4224.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4403.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4522.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4582.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4856.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4986.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4224.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4403.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4522.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4582.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4856.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=4986.0
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Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5049.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

Direcció de Cultura 

 

14 -  APROVAR LA DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DE “BIBLIOTECA 

POPULAR” PER A LA TERCERA BIBLIOTECA DE LA XARXA 

PÚBLICA DE BIBLIOTEQUES DE MATARÓ SITUADA AL CARRER 

DEL PALAU NÚMERO 18. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5074.0&endsAt=5795.0 

 

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

Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“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.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5049.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5074.0&endsAt=5795.0
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L'Ajuntament de Mataró amb la voluntat d'impulsar una biblioteca popular va iniciar 
contactes  amb la  Mancomunitat  el 1922, però,  el cop d’estat de Primo de Rivera va aturar 
el projecte. Posteriorment, conscient de les necessitats dels mataronins i mataronines i amb 
voluntat de servei a la població,  la Caixa d’Estalvis de Mataró va decidir impulsar l'obertura 
d'una biblioteca popular que inaugurà el 1929 al carrer d'en Palau de la ciutat. 
 
L’any 2014 Fundació Iluro es plantejà les funcions de la Biblioteca Popular situada al carrer 
d’en Palau número 18 de Mataró i, juntament amb l’Ajuntament va demanar a la Diputació de 
Barcelona la diagnosi de la biblioteca amb la finalitat de posar unes bases i un full de ruta a 
seguir per integrar-la al Mapa de Lectura de la ciutat. 
 
El 19 de febrer de 2017, la Diputació de Barcelona va emetre el seu informe amb els 
aspectes a considerar per la incorporació de La Biblioteca Popular a la Xarxa de Biblioteques 
públiques de Mataró. 
 
Davant la voluntat de les parts d’integrar de forma permanent i definitiva la Biblioteca Popular 
a la Xarxa de Biblioteques Públiques del municipi de Mataró, en data 14 de juny del 2017, es 
signà el Protocol per a la integració de la Biblioteca Popular de La Fundació a la Xarxa 
Pública de Biblioteques de Mataró. 
 
L’Ajuntament estava interessat en 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 i, per aquest motiu, el 12 de 
desembre de 2018, va signà un conveni de col·laboració amb La Fundació Iluro, per la gestió 
de la Biblioteca Popular mentre es portessin a terme les actuacions necessàries per la seva 
integració a la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró.  
 
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 3 de febrer de 2022 va aprovar definitivament la Integració 
de la Biblioteca popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques  municipals com a  
equipament propi municipal. 

El dia 24 de febrer de 2022 va tenir lloc, mitjançant atorgament d’escriptura pública davant 
notari, la signatura del Conveni de col·laboració que regula les condicions de la incorporació 
de la Biblioteca Popular a la Xarxa de Biblioteques municipals, així com el Contracte de 
cessió dels espais en que aquesta s’ubica.  
 
En la darrera reunió del Consell de Cultura, celebrada el passat 17 de febrer de 2022, es va 
tractar el tema del futur nom de la biblioteca.  

Durant la sessió es van exposar les diferents propostes rebudes i es van escoltar d'altres 
plantejades pels propis integrants dels Consell. Fruit del debat es planteja que el nom 
Popular es mantingui, en tant que és el nom pel qual se la identifica des de la ciutadania, 
amb la possibilitat d'afegir el nom d'alguna persona destacable de la ciutat de qui es vulgui 
recordar la trajectòria. 

 
A fi de fixar la denominació de la nova biblioteca i vist l’informe tècnic que avala el nom de 
Biblioteca Popular es preten  respectar els orígens  i mantenir la memòria històrica dels 
mataronins. 
 
En la seva virtut es proposa al PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents acords 
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ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la denominació específica de “Biblioteca Popular” per a la tercera 
Biblioteca de la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró situada al carrer del Palau 
número 18. 
 
Segon.-  Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Mataró per a la signatura de 
tota la documentació que calgui per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 
Tercer.-  Notificar aquests acords al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i a 
la Fundació Iluro, per al seu coneixement i als oportuns efectes.” 
 
 

 

Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5091.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5266.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5440.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5563.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5729.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5776.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

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

Ciutadans (2).    

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

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5091.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5266.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5440.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5563.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5729.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5776.0
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz. 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

15 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

A ACOLLIR-SE AL PROGRAMA DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA PUBLICAT 

RECENTMENT AL BOE. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, 1r. Tinent d’Alcalde, fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5795.0 

 

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

proposta de resolució següent: 

 
“El passat dia 11 de març de 2022 es va publicar al BOE l'Ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la 
rehabilitació d'edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds 
del procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència: 
 
Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores, requisits i procediments per a la 
selecció i concessió dels ajuts per a la rehabilitació d'edificis la titularitat dels quals 
correspongui a Entitats Locals i que estiguin o hagin de ser destinats a un ús públic. 
 
Aquests ajuts estan dotats amb 600.000.000€ provinents dels fons europeu assignat al MRR 
(Mecanisme de Recuperació i Resiliència). 
 
S'hi estableixen dues línies d'actuació: 
   
La línia 1: Edifici a rehabilitar quan la recepció de l'obra, sense observacions, tingui lloc com 
a màxim el 30 de setembre de 2024: 250.000.000€ 
 
I la línia 2: Edifici a rehabilitar quan la recepció de l'obra, sense observacions, tingui lloc com 
a màxim el 31 de març de 2026: 350.000.000€ 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5795.0
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Les sol·licituds s’haurien de presentar de conformitat amb el contingut detallat a l'Annex 
corresponent, en el termini màxim de: 
 

-  45 dies naturals per a les actuacions de la línia 1; 
- 90 dies naturals per a les actuacions de la línia 2. 

 
 
En el cas de Mataró es poden presentar fins a 5 sol·licituds (2 corresponents a la línia 1 i 3 
per a la línia 2). 
 
Els edificis objecte de la convocatòria han de ser de titularitat pública i estar destinats a ús 
públic (excloent l'ús residencial). Poden ser també edificis en desús que siguin destinats a ús 
públic després de les obres de rehabilitació. I en general, per tots els casos, han de tenir una 

data de construcció anterior a 1 de gener de 2009. 
 
Caldria fer un recull d'edificis que compleixen aquests requisits a Mataró per tal de poder 
seleccionar-ne 5 per a presentar a aquesta convocatòria. 
 
Un d'ells, però, podria ser l'edifici de l'Ajuntament, la rehabilitació integral del qual ha estat 
plantejada pel Govern Municipal (amb un cost inicial de 382.000€ que finalment serà de 
737.000€) amb càrrec a una subvenció de 1.445.000€ rebuda genèricament per a millorar la 
competitivitat comercial i per a impulsar i digitalitzar el comerç urbà. Segons ha informat el 
Govern Municipal, la substitució del paviment de la Plaça Santa Anna (272.000€) també es 
finançarà amb càrrec a aquesta subvenció. 
 
Per aquest motiu, per alliberar aquests recursos i destinar-los íntegrament a la millora de la 
competitivitat, a l'impuls del comerç urbà i als programes de digitalització, el grup municipal 
d'Esquerra Republicana - MES Mataró proposa al Ple de l'Ajuntament els següents 
ACORDS: 
 
Primer.-   El Govern Municipal confeccionarà una llista d'edificis de titularitat pública, per tal 
de poder presentar, dins dels terminis marcats, els 5 projectes que finalment es considerin 
més adequats a la convocatòria de concessió d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis de 
titularitat pública publicada aquest mes de març al BOE. 
 
Segon.-   El Govern Municipal inclourà a aquesta llista el projecte de rehabilitació integral de 
l'edifici de l'Ajuntament de Mataró, alliberant així els recursos que havia obtingut per dedicar-
los íntegrament a la millora de la competitivitat, a l'impuls i la digitalització del comerç urbà 
local.” 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5821.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6042.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=5821.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6042.0
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6130.0 

 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6258.0 

 
Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6389.0 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz. 

 
 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6492.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6579.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6679.0 

 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Abstencions:  Cap 

 
 

DECAU la Proposta de Resolució. 

 
 
 
 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6130.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6258.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6389.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6492.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6579.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6679.0
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PRECS I PREGUNTES 
 

 

16 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS CRITERIS 

SEGUITS PER PERMETRE L'ENREGISTRAMENT D'UNA SÈRIE DE 

TELEVISIÓ A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6691.0&endsAt=7197.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“Este pasado mes de marzo, en concreto entre los días 11 y 15, el ayuntamiento cedió la 
sala de plenos a la productora Espotlight Media SL. para la grabación de una serie de 
televisión. 
 
¿Qué valoraciones ha seguido el gobierno para decidir prestar la sala de plenos, espacio 
patrimonial de todos los ciudadanos, para esta grabación?” 

 

 

 

Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6702.0 

 
Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, 
Formació Professional i Universitat:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6741.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6882.0 

 
Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, 
Formació Professional i Universitat:   
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7042.0 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6691.0&endsAt=7197.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6702.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6741.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=6882.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7042.0
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17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RESPECTE DEL FORMAT I FINANÇAMENT DE LES 

SANTES.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7197.0&endsAt=7692.0 

 

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

la pregunta següent: 

 
“Tot i ser ja al mes d’abril, a menys de 4 mesos de la nostra festa major, per les (poques) 
reunions que s’han anat duent a terme en el Plenari de Santes, sabem que hi ha debat i 
reflexions respecte del format de la festa. Des de la regidoria de Cultura s’han fet 
declaracions sobre “aportacions” que hi ha al respecte al respecte, ja sigui des de dins o fora 
del Plenari, i que hi ha espais amb els que s’està treballant tot i que la voluntat d’aquesta 
regidoria és que els actes de consuetud han de quedar-se on s’han fet sempre. 
 
La pandèmia ha canviat la forma de poder celebrar les festes majors al nostre país. Mataró 
ha crescut molt des de que va començar la nova edició de Les Santes dels anys 70. És 
debat freqüent ens els últims temps, la massificació de la festa, i no és exclusiu de la nostra 
ciutat. Davant d’aquesta realitat, sembla lògic pensar en créixer en nombre d’actes 
alternatius que oxigenin aquells que es troben sense alternativa, com el No n’hi ha Prou o les 
Dormides de Gegants. Sembla que en això podem estar-hi tots d’acord. Tanmateix, 
automàticament, sorgeix el dilema de com pagar un nou dimensionament de la festa quan 
pressupostàriament no és possible créixer més i donat q sembla q no es compta amb el 
voluntariat per fer-ho. 
 
Semblaria que la fórmula hauria de ser una suma de finançament públic i privat com 
entenem que es fa ara, però millorant el sistema de recaptació privada. No pot ser que s’hagi 
de passar personalment, o a través de les associacions gremials, per totes les botigues, 
tallers i empreses per, a vegades, no recollir cap diner. Des de Junts per Mataró, en aquest 
tema, com en tants d’altres àmbits, pensem que és del tot necessari fugir de “ho fem així 
perquè sempre s’ha fet així” . Les Santes és una festa molt participada i som molts i moltes 
els qui en gaudim, i semblaria que s’hauria de superar un sistema que recau exclusivament 
en una regidoria, per obrir-se a col·laboracions externes, si més no, buscar una 
professionalització del sistema. 
 
 
Davant d’aquesta qüestió, sembla pertinent fer al govern les següents preguntes: 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7197.0&endsAt=7692.0
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- Comparteix aquest govern, i concretament la regidoria de cultura, el capteniment al 
respecte de la massificació de les Santes i la necessitat de programar més actes 
alternatius? 

- Com s’està gestionant a dia d’avui la cerca de finançament per a la festa major? Hi ha 
una activitat per cercar patrocinis? Ens poden aportar alguna xifra estimada?” 
 

 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7206.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7362.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7599.0 

 

 

 

 

18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE ELS CONCURSOS DE SERVEIS I OBRES 

QUE QUEDEN DESERTS. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7692.0&endsAt=8270.0 

 

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

pregunta següent: 

 
“Molts Ajuntaments ja alerten de la dificultat per trobar empreses adjudicatàries en projectes 
que han sortit a licitació. Des de començament del 2022 s'han quedat sense adjudicar molts 
contractes de serveis i obres.  
 
Per exemple, l’alça continuada en els preus de matèries primeres necessàries per a la 
construcció ja estan afectant els concursos públics de l’administració local. Així ho confirmen 
tant fonts empresarials com les pròpies administracions, que ratifiquen que múltiples 
processos ja han quedat «deserts» en no captar l'atenció de cap empresa constructora. I no 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7206.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7362.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7599.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7692.0&endsAt=8270.0
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només això. El repunt de costos ha fet que els consistoris tinguin dificultat per redactar els 
plecs dels contractes. 
 
Molts estudis atribueixen aquest problemàtica a uns preus desfasats, molt per sota de la 
realitat del mercat que a més a més no recullen l'alça del cost de les matèries primeres, cosa 
que està provocant una important paralització del teixit productiu. Des de Junts per Mataró 
reiterem la urgència d'establir un sistema automàtic de reequilibri de preus que permeti fer 
front a aquest sobrecost i, per tant, tingui en compte les alteracions posteriors a la 
presentació d'ofertes, tant a l'alça com a la baixa, buscant dotar d'estabilitat els contractes.  
 
En paral·lel, demanem introduir als plecs els preus de mercat, tal com exigeix la Llei de 
Contractes del Sector Públic, actualitzant els que apareixen en projectes anteriors a 2020, ja 
que els projectes són antics i no recullen els preus actuals.  
 
Davant questa problemàtica, fa més de dos mesos, que des del nostre grup municipal hem 
preguntat, en les comissions informatives corresponents, el nombre de concursos que han 
quedat deserts o ha calgut prorrogar per seguir donant el servei a la ciutat. Encara, no hem 
rebut resposta 
 
Des de Junts per Mataró, preguntem? 
 
1.- Quants concursos de serveis i obres han quedat deserts durant l’any 2021 i primer 
trimestre del 2022? 
 
2.- Com pensa fer front a aquesta problemàtica l’Ajuntament de Mataró?  
 
3.- En cas, d’existir concursos deserts, quins són els que poden afectar més a la correcta 
gestió i funcionament de la ciutat?” 
 

 

 
 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7702.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7838.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8058.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8192.0 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7702.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=7838.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8058.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8192.0
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En aquests moments el Sr. Alcalde excusa al  Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor del 

grup municipal Socialista, que ha de marxar de la sessió per motius personals. 

 

 

19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RESPECTE A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI 

“REFER” AL POLÍGON DE MATA-ROCAFONDA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8270.0&endsAt=8905.0 

 

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

pregunta següent: 

 
“Al Novembre del 2020, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va atorgar una subvenció 
directa de 4 MEUR al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
per implantar la primera fase de l'equipament per a la gestió dels residus voluminosos 
municipals del Parc Circular Mataró-Maresme. Es tracta d'un dels projectes estrella a 
Mataró, que s'instal·larà al polígon de Mata Rocafonda i que té com a objectiu promoure 
l'economia circular al teritori, model econòmic i productiu basat en el reaprofitament per 
reduir l’ús de la matèria primera i la generació de residus. 
 
Aquest projecte, s’emmarca en el que sembla ser el projecte més ambiciós que té Mataró 
amb una inversió total d’uns 118 milions d’euros per crear un “ecosistema territorial per a la 
transformació del model productiu i de consum. L’equipament es concreta en la creació de 
l’Espai Refer, un edifici singular on, per una banda, es recuperarà el material sorgit dels 
residus voluminosos que es recolliran porta a port a la ciutat; i per l’altra, s’oferiran serveis 
d’autoreparació, assessorament i divulgació, orientats a la reducció de residus. 
 
A l’entorn d’aquest equipament, es vol generar un nou Hub d’Innovació Circular. 
 
Tanmateix, des del juliol passat, les obres a l’antic solar de Cristalleries, s’han hagut de 
frenar al juliol per la troballa d’unes restes arqueològiques d’època romana tal i com va 
avançar Mataró Audiovisual. Això pot endarrerir el projecte respecte el calendari previst. 
 
L'administració local juga un paper destacat en l’impuls de l’economia circular a través de 
l’aplicació de les seves competències, tant a nivell intern , com fomentant models de 
producció i de consum més circulars. Entre les competències municipals en tenim moltes 
relacionades amb la gestió dels recursos com pot ser la gestió de la neteja, el cicle de 
l’aigua, dels equipaments municipals, del parc habitatge, el model energètic del municipi.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8270.0&endsAt=8905.0
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/parc-economia-circular-mataro-solar-cristalleries_800492_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/el-cercle-perfecte-de-l-economia-circular_715277_102.html
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Des de Junts per Mataró, tenint clar que un Hub d’innovació no és sols disposar d’un nou 
equipament, cal ser proactius d’inici i treballar en fase de projecte i disseny de l’estratègia 
global. Per tant, formulem les següents preguntes: 
 
 
1.- Concretament pel que fa a aquest equipament, des de Junts per Mataró fa mesos que 
vam demanar la possibilitat de realitzar-hi una visita, sense que aquesta s’hagi concertat 
mai. Ara, amb l’aturada de les obres, demanem que s’expliqui l’abast de la incidència en el 
projecte i el temps estimat de restabliment dels treballs.  
 
2.- L’administració local té un rol fonamental en la dinamització i promoció del concepte de 
l’economia circular en el teixit econòmic local ( empreses, industries, comerç,…) afavorint la 
confiança, la col·laboració i la participació. Existeix una plataforma colaborativa a nivell 
públic- privat, tenint en compte, que aquest és el sistema més estès en la generació de 
casos d’èxit? S’està treballant en aquest sentit? 
 
3.- S’està estudiant en possibles actuacions de recolzament tècnic i econòmic per afavorir 
aquest procés de l’economia circular en el teixit econòmic local i en especial en les zones 
industrials de la ciutat? Quin és el grau d’especialització dels nostres polígons industrials? 
 
4.- L’administració local té com a missió fonamental ser capdavantera en la transformació de 
la ciutat, en aquest cas cap una economia més verda i sostenible. Actualment, quants 
contractes ha formalitzat l’Ajuntament sota el concepte de compra verda i circular?  
 
5.- S’ha portat a terme un estudi o mapeig de la tipologia específica de residus en les 
diferents zones industrials de la ciutat? Del seu consum energètic? De la capacitat de 
compartir residus sota el concepte de la simbiosi industrial i la seva possibilitat d’aplicació?” 
 

 

 

 

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8285.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8467.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8771.0 

 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8285.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8467.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8771.0
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20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ DE 

L’IAE PER A LES EMPRESES D’OCI NOCTURN PEL TANCAMENT 

DURANT LA PANDÈMIA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8905.0&endsAt=9211.0 

 

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

el prec següent: 

“El sector del ocio nocturno en Cataluña ha estado cerrado prácticamente 20 de los últimos 
24 meses por pandemia. El sector calcula que ha perdido unos 6.000 millones de euros 
como consecuencia de las restricciones impuestas. Ramón Mas, secretario general del 
Gremio de discotecas de Barcelona señala que “el 30% del ocio nocturno en Cataluña ha 
desaparecido o puede desaparecer”.  

El último cierre total del sector llegó el 23 de diciembre de 2021, justo antes de las fiestas de 
Navidad, y siguió completamente cerrado hasta el 14 febrero de 2022. 
 
Este consistorio ya consideró como medida de apoyo a la hostelería y, en especial al sector 
del ocio nocturno, la subvención del impuesto del IAE para el ejercicio 2020. 
 
Dada la importancia del ocio nocturno en nuestra ciudad y que el IAE grava la actividad 
económica de las empresas y estas empresas se han visto obligadas a su cierre durante 
meses, 
 
Este Grupo Municipal RUEGA: 
 

- La condonación/subvención del impuesto de IAE por el importe de la parte 
proporcional del ejercicio 2022 que estas empresas se han visto obligadas al cierre 
de sus negocios.” 
 

 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8922.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9006.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8905.0&endsAt=9211.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=8922.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9006.0
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Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9115.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9178.0 

 

 

 

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LES LICITACIONS DE 

LES EMPRESES PÚBLIQUES DEL GRUP AJUNTAMENT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9211.0&endsAt=9651.0 

 

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

el prec següent: 

 
“Desde este Grupo Municipal entendemos que todo encargo que deba realizarse, desde el 
Grupo Ayuntamiento deberían ser con transparencia y permitiendo el concurso de diferentes 
proveedores, subcontratistas y en el caso de las obras de arte, de varios proyectos artísticos. 
 
Es por ello que este Grupo Municipal RUEGA: 
 

- Se establezcan protocolos de licitación que permitan la participación y la transparencia 
en la creación de cualquier tipo de obra de arte (pintura, escultura, etc.) en todas las 
empresas/organizaciones del grupo ayuntamiento.  

 
- En el caso que se produzca la adjudicación a dedo de un encargo de un proyecto 

artístico debería quedar suficientemente argumentado quién toma la decisión y las 
razones que justifiquen el encargo sin concurrencia. “ 

 

 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9227.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9115.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9178.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9211.0&endsAt=9651.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9227.0
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Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9303.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9475.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9619.0 

 

 

 

 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER FOMENTAR LES 

POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ JUVENIL.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9651.0&endsAt=10241.0 

 

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

següent: 

“Segons la pàgina web del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Mataró, l'objectiu 
d'aquest departament és promoure i impulsar actuacions per a totes les persones joves de la 
ciutat, amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats perquè les persones joves 
desenvolupin la seva autonomia personal i fomentar que participin en la vida pública de la 
ciutat. 

Considerem que es fa una bona tasca a la Xarxa d'Espais Joves de la ciutat i en el Referent 
d'ocupació juvenil, però, per altra banda, considerem que manquen polítiques de participació 
juvenil. L'escassa assistència al Consell Municipal de Joventut n'és un clar símptoma. 

El Projecte #Transicions és la principal acció d'aquest mandat en aquest sentit, no obstant 
això, no ens podem limitar a una sola actuació. 

Cal anar més enllà. Les polítiques de participació juvenil han de promoure un paper actiu i 
protagonista de la gent jove, que transformi i generi canvis en l'entorn, alhora que s'educa en 
la participació i es genera cultura participativa. 

També, atès que en el programa electoral del PSC per a les eleccions municipals del 2019 hi 
figuren dues propostes: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9303.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9475.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9619.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9651.0&endsAt=10241.0
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- Fomentarem les mostres d'entitats juvenils per a donar-les a conèixer i aglutinar així 
més joves al teixit associatiu de la ciutat. 

- Fomentarem el programa "Ajuntament jove" per a donar a conèixer la institució 
municipal i el seu funcionament als joves. I establirem nous canals de participació 
dels joves i les entitats de joves que millori el model actual del Consell de Joventut. 

 

Considerem que poden fer més activitats pel foment de la participació juvenil, tant pel que fa 
al suport a l'associacionisme com en la participació política dins la política dins l'ajuntament. 

 

Per tot el que ha estat exposat el grup municipal d'Esquerra Republicana - MES Mataró 
formula els següents precs: 

PRIMER. El govern municipal complirà les promeses electorals pel que fa a les mostres 
d'entitats juvenils, el programa Ajuntament Jove i els nous canals de participació dels joves i 
entitats.  
SEGON. El govern municipal potenciarà les polítiques de participació juvenil de l'Ajuntament 
de Mataró.” 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9670.0 

 
Intervenció del Sr. Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Estratègia Agenda Urbana 
Mataró 2030, Joventut i Emancipació Juvenil: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9873.0 

 
Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10133.0 

 
Intervenció del Sr. Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Estratègia Agenda Urbana 
Mataró 2030, Joventut i Emancipació Juvenil: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10209.0 

 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

PUNTS CRÍTICS DE L’ANELLA CICLISTA ASSENYALATS PER 

BOMBERS. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9670.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=9873.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10133.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10209.0
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El Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES, retira la pregunta. 

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10241.0&endsAt=10303.0 

 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10265.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10279.0 

 

 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR 

LA SEGURETAT DELS VIANANTS A LA VIA PÚBLICA.  

 

La Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MES, retira la pregunta. 

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10303.0&endsAt=10321.0 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10303.0 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10241.0&endsAt=10303.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10265.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10279.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10303.0&endsAt=10321.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10303.0
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25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

FUTUR DE LA LLAR CABANELLAS.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10321.0&endsAt=10718.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“Des del passat, 20 de febrer, i a partir d’ara un diumenge cada mes, la Llar Cabanelles 
reobrirà amb les “Matinals a Cabanelles”, tot un senyal de canvi envers el futur de la Llar 
Cabanelles, enviat pel seu propietari, Càritas Diocesana de Barcelona. 

L’Associació de Veïns de Rocafonda, Càritas Interparroquial de Mataró, Cronopis i la 
companyia teatral Endramats, amb l’autorització de l’Ajuntament de Mataró i de la propietat, 
Càritas Diocesana, s’han posat d’acord per impulsar el projecte ‘La Nau de Cabanelles”, amb 
visites teatralitzades a l’interior de l’edifici, i activitats inclusives, culturals i socials, amb 
l’objectiu d’obrir i ensenyar l’espai a la ciutadania.  

Ni Govern Municipal ni Càritas Diocesana han revelat encara, més enllà del compromís de 
donar continuïtat a l’esperit del llegat original, quin és el projecte de futur per a la Llar 
Cabanelles. Un projecte de futur que ha de transformar aquest indret en un punt neuràlgic de 
la ciutat, no només per la part assistencial i social del projecte, sinó per les possibilitats d’un 
espai obert, d’un pulmó vert al bell mig de la ciutat. 

En relació a aquesta qüestió, el Grup Municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta: 

1. Avancen correctament les converses amb Càritas Diocesana per acabar de perfilar el 
projecte de la Llar Cabanelles? 

2. El Govern Municipal convocarà una CIM monogràfica sobre aquest tema abans de 
l’estiu per informar els Grups Municipals sobre les línies d’actuació en aquesta 
qüestió.” 

 

 

 

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/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10328.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10321.0&endsAt=10718.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10328.0
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Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10440.0 

 
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/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10683.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10705.0 

 
 

 

 

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS, DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL 

TSJC A BARCELONA.  

 

El Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, retira la pregunta. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10718.0&endsAt=10746.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10732.0 

 
 

 

 

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

SENYALITZACIÓ A PARCS I PLACES.  

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10440.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10683.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10705.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10718.0&endsAt=10746.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10732.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10746.0&endsAt=11199.0072 

 

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

pregunta següent: 

 
“Els parcs i places de Mataró són, durant l’estona d’esbarjo, uns dels espais escollits per la 
mainada per a jugar a fet i amagar, tocar i parar o senzillament a pilota. 
 
L’Ajuntament de Mataró acaba de licitar el contracte de les obres de millora de les àrees de 
jocs infantils. Entre d’altres, està previst col·locar un senyal a l’entrada d’aquestes zones 
amb diverses indicacions, com ara la restricció d’entrada d’animals de companyia. Està 
previst que aquests senyals estiguin a una alçada de 3 metres, la qual cosa ens sembla 
correcte donat que són prou visibles i no hi ha risc de xocar-hi. 
 
Ara bé, en molts parcs i places, hi ha diversos senyals metàl·lics, a una alçada d’uns 40 cms. 
que considerem que són perillosos (entenem que el govern municipal també apreciarà la 
seva perillositat), donat que qualsevol persona que, per relliscada o desmai o simplement 
qualsevol infant que jugant o corrent caigui damunt d’aquests senyals, pot patir una ferida 
important. 
 
A banda, hi ha alguns senyals que anuncien sancions que ja no són vigents o dels quals s’ha 
esborrat la línia vermella de prohibició, essent totalment inútil el senyal. 
 

 

  
 

Senyal baix perillós Senyal que ha perdut 
línia vermella de 

prohibició 

Senyal obsolet 

 
 
Per tot plegat, el GM d’ERC-MES formula les següents preguntes: 
 

1. Creu el govern que aquests senyals metàl·lics de baixa alçada comporten perill? 

2. Quan es retiraran els senyals metàl·lics de baixa alçada situats dins les zones de pas 

de places i parcs ? 

3. Quan es retiraran els senyals obsolets ?” 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10746.0&endsAt=11199.0072
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Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10755.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10909.0 

 
Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=10995.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=11102.0 

 

 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017ff4a78f9b031a?startAt=11159.0 

 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:30 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE,  LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz   M. Lluïsa Guañabens Casarramona  
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