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Els projectes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL) crearan 187 llocs de treball
L’Ajuntament realitzarà 26 projectes amb l’import atorgat per l’Estat
El Ministeri de Política Territorial ha aprovat els 21 projectes que l’Ajuntament de Mataró va presentar perquè fossin finançats a càrrec del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). L’import total atorgat és de 12.949.099 €. Es preveu que aquests projectes crearan
ocupació per a 187 persones.
Dels 12.949.099 € atorgats a l’Ajuntament, 10.354.089 € corresponen a actuacions d’inversió i 2.595.010 € a finançament de despesa social.
Les actuacions d’inversió equivalen als 21 projectes aprovats que s’emmarquen en 8 eixos temàtics:
1. Rehabilitació de centres educatius: 213.700,45 €
2. Gestió i tractament de residus: 335.359,65 €
3. Estalvi i eficiència energètica: 344.639,54 €
4. Atenció a situacions de dependència i millora d’equipaments educatius: 357.490 €
5. Modernització de l’Administració local: 510.000 €
6. Estalvi i eficiència de recursos hídrics: 665.487,42 €
7. Millora de l’accés a la Societat de la Informació: 1.800.902 €
8. Equipaments culturals i esportius: 6.126.509,94 €
Pel que fa a la despesa social, està previst presentar al Ministeri de Política Territorial 5 projectes socials emmarcats en dos eixos:
1. Dependències i serveis socials
2. Educació
A la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, que es va celebrar el passat dimarts 26 de gener, es van portar les aprovacions
inicials de 16 dels projectes d’obra presentats i a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, que va tenir lloc el dijous 28 de gener,
s’hi van presentar els 5 projectes socials.
Les aprovacions inicials de totes aquestes actuacions presentades en comissions informatives s’han fet avui a la Junta de Govern Local. I la
licitació dels projectes d’obres s’ha de fer en el termini d’un mes a partir de l’aprovació dels projectes per part de Ministeri.
La tramitació dels plecs de condicions per contractar les obres es fa per via d’urgència, amb l’objectiu de reduir els tràmits i poder començar
les obres de manera immediata. Quan les empreses necessitin contractar nou personal, aquest haurà de trobar-se en situació d’atur, prioritàriament en situació d’atur de llarga durada. Així mateix, es valorarà els contractistes que presentin ofertes de contractació de personal
superiors a les proposades.
El FEOSL, creat pel Reial Decret-Llei 913/2009 de 26 d’octubre, té una doble finalitat:
- Incrementar la inversió pública local finançant actuacions generadores d’ocupació i d’execució immediata, fomentant el desenvolupament sostenible.
- Contribuir a la sostenibilitat social finançant despesa corrent per a la prestació de serveis educatius i de serveis socials, especialment en l’àmbit d’atenció a les dependències.
El termini per a la presentació dels projectes es va iniciar el 4 de novembre de 2009 i finalitza el proper 4 de febrer. L’execució de tots ells
s’haurà de dur a terme com a data límit el 31 de desembre de 2010.
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Els plecs de condicions per adjudicar els projectes finançats
pel FEOSL incorporen clàusules socials d’inserció d’aturats
L’objectiu és afavorir la contractació de persones amb especials dificultats
L’Ajuntament ha introduït novetats en els plecs de condicions que han d’acomplir les empreses que presentin ofertes per adjudicar-se algun
dels projectes finançats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Les millores es van presentar l’11 de febrer a la
Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals.
Les condicions de contractació seran molt semblants a les que van regular l’adjudicació a les empreses que es van fer càrrec dels projectes
finançats l’any passat a Mataró pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), però s’han introduït un seguit de millores entre les quals destaquen:
- L’oferta econòmica que presentin les empreses tindrà un pes del 52% de la valoració total, i no del 55% com en els plecs del FEIL.
D’aquesta manera, es dóna més pes al nombre de treballadors contractats, que puntuarà sobre un 18% enlloc del 15%.
- L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró assessorarà les empreses que hagin de fer noves contractacions de personal.
L’IMPEM ja va donar aquest suport l’any passat però no estava estipulat als plecs de condicions.
- Com a novetat principal, s’introdueixen condicions per afavorir la contractació d’aturats amb especials dificultats d’inserció al món
laboral. Les empreses adjudicatàries que necessitin contractar mà d’obra nova hauran d’incorporar persones en situació d’atur. A més,
quan requereixin incorporar més de 5 persones estaran obligades a que un de cada 5 nous contractats pertanyin a col·lectius amb
especials dificultats per accedir a l’ocupació. Es tracta, per exemple, de les persones receptores de renda bàsica (PIRMI), les dones
majors de 30 anys que accedeixen al primer lloc de treball, les persones amb discapacitat, entre altres.
Està previst que la Junta de Govern aprovi dilluns 15 de febrer els plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques per contractar
per procediment obert les obres, subministraments i serveis finançats per FEOSL. Els plecs de cada projecte, inclosos els de condicions tècniques, es podran consultar a l’apartat Perfil del contractant del web municipal. Així, les empreses tindran tota la informació necessària al seu
abast i s’evitaran desplaçaments.
Les empreses tindran 13 dies naturals per presentar les seves ofertes un cop es publiquin els plecs al Butlletí Oficial de la Província. Finalment,
es preveu convocar el 5 de març l’obertura de pliques, amb les ofertes presentades de cada projecte.
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Actuacions d’inversió
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Eix Equipaments culturals i esportius
4.250.000 €

/ Pàg. 13 /

273.222,28 €

/ Pàg. 15 /

Adequació de la Nau Gaudí
per condicionar-lo per acollir obres d’art

300.000 €

/ Pàg. 16 /

Reforma i remodelació del Museu de Mataró (Can Serra)

365.000 €

/ Pàg. 17 /

Obres de millora al Teatre Monumental

150.000 €

/ Pàg. 18 /

Rehabilitació de la nau petita de Can Marfà
Habilitació d’una part de la nau del Veïnat de Valldeix
per a magatzem de material arqueològic

Substitució de la gespa artificial del Camp Municipal
de Futbol de Cerdanyola

261.150,80 € / Pàg. 19 /

Instal·lació de gespa artificial al Camp
Municipal de Futbol de La Llàntia

527.136,86 €

Total equipaments cultural i esportius

6.126.509,94 €

/ Pàg. 20 /
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La nau curta de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Marfà
es rehabilita per acollir el Museu del Gènere de Punt
L’obra té un pressupost de 4,2 milions d’euros i durarà uns 9 mesos
El Servei d’Obres de l’Ajuntament ha dissenyat el projecte d’execució del Museu tèxtil a la fàbrica de Can Marfà, que està inclosa en el Catàleg
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i declarat Bé Cultural d’Interès Local. El projecte es basa en la rehabilitació d’una de les dues naus del
conjunt fabril, situat entre els carrers de Cristòfor Colom, de Jordi Joan i el Camí Ral.
Les obres consistiran en la rehabilitació de la nau curta, que té 53 m de llarg per 15 d’ampla, per allotjar el futur Museu del Gènere de Punt de
Mataró, tal com es va acordar l’any 1996 amb la Fundació Jaume Vilaseca, que té una col·lecció de màquines antigues del tèxtil. En realitat,
aquest museu tèxtil representa la primera fase d’actuació del futur Museu de Mataró.
El projecte té un pressupost de 4.208.263,13 € (IVA inclòs) més 20.868,40 € (IVA inclòs) de la redacció del projecte i 20.868,40 € (IVA inclòs)
de la direcció de l’obra i serà finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Ha estat aprovat per la Junta de
Govern Local l’1 de febrer de 2010 i va ser presentat la setmana passada a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. El termini
d’execució de les obres és de 9 mesos.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.

Rehabilitació de patrimoni i adequació
La nau curta de l’edifici, que data del 1851, es rehabilitarà i s’hi faran les obres necessàries per dotar-lo de la infraestructura necessària per
desenvolupar-hi els usos museístics previstos.
L’immoble consta de planta baixa, planta primera i planta segona. També té un espai a sotacoberta per allotjar-hi les instal·lacions. Està
previst que en una següent fase es pugui connectar a través d’un soterrani a la nau del costat. La superfície útil total de la intervenció és de
2.527, 30 m2.
Per adequar-lo a les normatives d’evacuació i accessibilitat, es planteja la necessitat de construir un nucli d’escales i un ascensor-muntacàrregues a la façana sud de la nau i la reconstrucció d’una escala en la torre existent a la façana nord i d’un segon ascensor per tal de millorar
els recorreguts dels usuaris a l’interior de l’edifici.
L’equipament municipal serà bàsicament per a exposicions, que seran permanents en la primera i segona planta i temporals en la planta
baixa. També s’ha previst una zona de taller tècnic per al manteniment i posada en funcionament de les màquines de gènere de punt i una
zona interna de despatxos i sala de reunions, així com lavabos.
El projecte mantindrà i reforçarà la fonamentació existent i contempla l’ampliació de l’edifici. Es mantindran també els pilars de fosa centrals
(situats cada 3,20 m) i els sostres de volta catalana de rajola ceràmica.
La façana de l’edifici existent, que és de fàbrica de maó amb acabat arrebossat, es rehabilitarà i la part de l’edifici que s’amplia tindrà un mur
cortina de vidre. Les escales es faran amb llosa de formigó i el mur lateral del muntacàrregues serà de formigó armat amb acabat vist.
Les parets interiors seran de maó ceràmic i el paviment de les sales d’exposicions serà de parquet industrial. El projecte inclou també el sistema de climatització, instal·lacions de telecomunicacions i de seguretat.
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Abans de realitzar aquestes obres serà necessari alguns enderrocs interns i el desmuntatge de la coberta inclinada, ja que s’ha de deixar neta
l’estructura de fusta de la coberta i fer-hi un tractament antitèrmits, així com reconstruir les encavallades malmeses.

Espai d’exposició permanent
Són espais diàfans, lliures de compartimentacions, que allotjaran les diferents seccions del museu.
Secció 1 (Et posarem a punt). Serà un espai introductori sobre la naturalesa del gènere de punt, característiques i qualitat de la malla.
Secció 2 (La indústria domèstica). Història de la producció del gènere de punt. Exposició d’eines i màquines. L’organització de la producció i
les peces més típiques.
Secció 3 (El punt mecanitzat). L’exposició de la Col·lecció Vilaseca. Explicació del procés de teixir, tallar i confeccionar.
Secció 4 (Una gamma ampla de punt). Història de les màquines. Evolució de la moda i la maquinària en la producció de moda.
Secció 6 ( Evolució tècnica del sector). Secció adreçada a especialistes i historiadors de la tecnologia.

Espai d’exposició temporal
Secció 5 (Can Marfà). Allotjarà exposicions temporals del Museu de Mataró i també una exposició permanent que explicarà el funcionament de
la fàbrica de Can Marfà des dels punts de vista social, productiu, logístic, energètic i arquitectònic.
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L’Ajuntament disposarà d’un magatzem de materials
arqueològics al nou edifici de Serveis Municipals de Valldeix
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament ha dissenyat un projecte per adequar un espai al nou edifici municipal situat al veïnat de
Valldeix, com a magatzem de materials arqueològics. L’objectiu és que el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament pugui disposar d’un espai on
desenvolupar treballs de conservació, catalogació, inventari i recerca, i guardar les peces.
El projecte té un pressupost de 261.611,14 € (IVA inclòs) més 4.417,28 € (IVA inclòs) de la redacció del projecte, 7.193,86 € (IVA inclòs) de
la direcció d’obra i 34.780,56 € (IVA inclòs) de mobiliari i serà finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
L’1 de febrer de 2010 va ser aprovat per la Junta de Govern Local i va ser presentat la setmana passada a la Comissió Municipal Informativa
de Serveis Territorials. El termini d’execució de les obres és de 4 mesos.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
Les obres consistiran en la implantació d’una estructura formada amb perfileria metàl·lica dins la tercera nau de l’edifici municipal, que
contindrà prestatgeries i passarel·les organitzades en tres nivells.
L’estructura d’emmagatzematge serà metàl·lica, formada per prestatgeries i comunicada mitjançant escales. N’hi haurà dos tipus de prestatges, uns per a acollir peces de fins a 300 kg i un altre per a peces més grans i/o de fins a 700 kg.
Complementàriament s’hi col·locaran dues aigüeres per a la neteja del material arqueològic, així com uns taulells industrials d’acer inoxidable
per a la classificació i estudi de les peces. Pel que fa al mobiliari previst, hi haurà bancs de treball, tamborets, taules per a consulta, ordinadors
i armaris tancats.
Per tal d’accedir i traslladar el material també està previst l’adquisició d’un carretó elevador i es disposaran d’escales metàl·liques de tres
graons i plataformes elevadores de càrrega.

15

Ajuntament de Mataró

La Nau Gaudí s’adequa per acollir obres
d’art de la Fundació Carmen i Lluís Bassat
La distribució dels plafons expositius permetrà la visibilitat de tota la nau
El Servei d’Obres de l’Ajuntament adequarà la Nau Gaudí perquè pugui acollir, de manera rotativa, les obres d’art de la Fundació Carmen i Lluís
Bassat, mentre no estigui enllestit l’emplaçament definitiu del museu. El projecte s’ha aprovat a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i
s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) i va ser presentat la setmana passada a la
Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos i tenen un pressupost d’execució de 294.110 € (IVA inclòs) més 5.890 €
(IVA inclòs) de la direcció de l’obra.

Plafons expositius
El projecte preveu col·locar uns tipus de plafons d’acabat neutre, totalment llisos i amb l’estructura oculta. Els plafons també són desmuntables i autoportants perquè no s’hagin de fixar al terra.
Els plafons seran mòduls de 1.000 x 2.500 mm i de 500 x 2.500 mm de 40 mm de gruix que estaran emmarcats amb una estructura d’alumini
que permetrà que els elements de connexió es mantinguin ocults. Cada plafó té dues potes anivelladores per ajustar-los a paviments irregulars
però no quedaran fixats al terra.
Quant a les llums que il·luminaran els panells, estaran situades a la part superior de cadascun d’ells i s’alimentaran per les arquetes que ja
estan situades al terra de la nau per tant no s’introduirà cap element aeri.
Pel que fa a la distribució dels panells expositius dins de la Nau Gaudí, s’han tingut en compte dos tipus de criteris:
. Criteri museístic: per aconseguir un òptim recorregut per visitar l’exposició. S’ha treballat amb la Fundació Carmen i Lluís Bassat
perquè la distribució proposada sigui compatible amb els tipus d’obres que es preveuen exposar. Tot i això, la distribució es pot modificar lleugerament en funció de les peces que s’exposin.
. Criteri arquitectònic: per tal que la instal·lació dels plafons permeti sempre la visió dels elements arquitectònics principals de l’edifici
(arcs estructurals de suport de la coberta) i la comprensió de la nau en el seu conjunt. Així, els panells se situaran en la zona central
de l’edifici i a la façana vidriada no n’hi hauran.
Es manté l’espai rectangular amb fileres de cadires per fer-hi presentacions.

Seguretat i protecció solar
Les finestres de la façana nord es modificaran amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de la nau tot i que la seva aparença serà similar. Les
finestres es convertiran en tancaments fixos, reforçades amb perfileria metàl·lica i vidres de seguretat.
Per protegir les obres exposades de la llum solar, a la façana vidriada que dóna al carrer de la Cooperativa s’hi col·locaran cortines motoritzades i unes làmines de protecció solar a la façana sud de la nau. A la Nau Gaudí s’incrementarà el sistema d’alarma antirobatori.
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El projecte de remodelació de l’edifici de Can Serra Arnau
modernitzarà la museografia del Museu de Mataró
S’actualitzarà la imatge exterior i es milloraran els serveis als visitants
El Servei d’Obres de l’Ajuntament reformarà l’edifici de Can Serra Arnau, on s’hi ubica actualment el Museu de Mataró, per modernitzar i actualitzar la museografia de la col·lecció patrimonial i fer del Museu un referent en la difusió de la cultura i la història de Mataró. El projecte es va
aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada.
El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 8 mesos i tenen un pressupost d’execució de 327.880 € (IVA inclòs) més 20.865 €
(IVA inclòs) i 16.255 € (IVA inclòs) de la direcció d’obra.
L’edifici, que està protegit pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró amb catalogació A i declarat com a Bé Cultural
d’Interès Local, es troba en bon estat de conservació, per la qual cosa els treballs de remodelació se centren en la reforma del vestíbul i les
sales d’exposicions principals, tot i que també es duran a terme petites actuacions a la façana, concretament a les finestres.
Quant a la museografia, es pretén actualitzar-la d’acord amb les necessitats actuals d’informació i difusió de les sales d’exposició permanents, per tant s’hi instal·laran plafons explicatius, vitrines, interactius amb texts, fotografies i plànols dels espais i projectes objecte d’anàlisi,
una maqueta i recursos audiovisuals de contextualització de les explicacions.

Nova distribució de l’espai museístic
La distribució dels espais un cop acabades les obres quedarà de la següent manera:
- Planta baixa: àrea d’acolliment i sales d’exposicions temporals i tallers didàctics. Es remodelarà el vestíbul per informar els usuaris sobre la
història de l’immoble i sobre els serveis que ofereix el museu i les extensions que en depenen.
- Planta primera: Iluro, la Ciutat romana i la Laietània.
Serà l’àrea dedicada a l’arqueologia (prehistòria i èpoques ibera i romana). Incorporarà una selecció d’objectes de les col·leccions procedents
d’excavacions arqueològiques realitzades en la nostra ciutat i objectes que anteriorment no s’havien exposat. S’integraran elements audiovisuals i mòduls interactius.
A sala noble de la planta primera s’informarà dels nous projectes museogràfics i d’investigació que s’estan desenvolupant.
- Planta segona: Mataró, Ciutat Mediterrània.
Serà l’àrea dedicada a les col·leccions històriques, etnogràfiques i científiques del Museu de Mataró en un nou format que renovarà el discurs
i integrarà elements audiovisuals i mòduls interactius.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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La façana del Teatre Monumental tindrà una pantalla
que projectarà imatges i informarà sobre els espectacles
La il·luminació exterior es renovarà per millorar l’eficiència energètica
El Servei d’Obres de l’Ajuntament durà a terme la segona fase de les obres de millora del Teatre Monumental. L’actuació va dirigida fonamentalment a optimitzar l’eficiència energètica del teatre, especialment pel que fa a l’enllumenat, i a millorar la informació de les activitats que
s’hi programen. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 1 mes i tenen un pressupost d’execució de 135.022,68 € (IVA inclòs) més
14.977,32 € (IVA inclòs) d’honoraris de redacció del projecte.

Una pantalla de leds a la façana informarà sobre els espectacles
Els treballs de millora consisteixen en la col·locació d’una pantalla de leds de baix consum per projectar imatges i dades dels espectacles que
acull el teatre. En el mateix sentit de millora de l’eficiència energètica està previst instal·lar un bàcul per al suport de pancartes, i enllumenat
que reforci el nivell d’iluminació els dies d’espectacle, així com també substituir l’enllumenat exterior de la façana del teatre. També està
prevista la instal·lació d’un mostrador que permetrà la venda d’entrades des de l’interior del vestíbul.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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L’Ajuntament substitueix la gespa artificial del Camp Municipal
de Futbol de Cerdanyola i posa porteries de rugbi
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament ha dissenyat un projecte per substituir la gespa artificial del camp municipal de futbol de
Cerdanyola, que està situat al carrer de la Marató, s/n. L’objectiu dels treballs és millorar les condicions per a la pràctica del futbol i s’inclou
també la col·locació de porteries per a la pràctica de rugbi.
El projecte està finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’1
de febrer i va ser presentat en la darrera Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. El pressupost de l’obra és de 250.000 €, la
redacció del projecte costa 4.200,80 € i la direcció de l’obra 6.950 € més. El termini d’execució dels treballs és de 2 mesos.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
A Mataró també tenen gespa artificial el Camp Municipal d’Esports, el del Pla d’en Boet, el de Rocafonda, el de Can Xalant, el de Cirera i també
el Camp Municipal d’Hoquei. Enguany també està previst col·locar-ne al Camp Municipal de Futbol de La Llàntia.

Gespa d’última generació, reg i porteries de rugbi
La nova gespa artificial serà d’última generació, monofibra de 70 mm d’altura fabricada en polietilè, tractada i preparada per a tenir una alta
resistència a la calor i a les variacions climatològiques. És de baixa abrasió i es caracteritza per tenir gran estabilitat i molta millor durabilitat
que la que existeix actualment. Després de col·locar-la, es fa una aportació de sorra de sílice arrodonida, rentada i seca, com a base inferior.
El marcatge de les línies del terreny de joc de futbol 11 està previst amb el mateix tipus de gespa de color blanc. Les línies dels dos camps de
futbol 7 que quedaran inclosos en la mateixa instal·lació es preveuen de color groc.
Ateses les noves característiques del terreny, s’ha d’adequar la xarxa de reg a la nova alçària de la gespa artificial
El projecte inclou com a nou equipament esportiu un joc de porteries reglamentàries fixes per a futbol 11, adaptades també per a la pràctica del rugbi.
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El Camp Municipal de Futbol de La Llàntia tindrà gespa artificial
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament col·locarà gespa artificial al camp municipal de futbol de La Llàntia, que està situat a la
confluència dels carrers de Blanes i de Galícia i actualment és de sauló.
El projecte té un pressupost de 508.238,67 € (IVA inclòs) més 8.015,20 € (IVA inclòs) de la redacció del projecte i 10.883 € (IVA inclòs) i està
finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va
ser presentat en la darrera Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. El termini d’execució dels treballs és de 4 mesos.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
A Mataró també tenen gespa artificial el Camp Municipal d’Esports, el del Pla d’en Boet, el de Rocafonda, el de Cirera i també el Camp Municipal d’Hoquei.

La gespa, el tancament perimetral i les voreres
La gespa artificial que es col·locarà serà d’última generació, monofibra bitò de 45 mm d’altura fabricada en polietilè, tractada i preparada
per a tenir una alta resistència a la calor i a les variacions climatològiques. És de baixa abrasió i es caracteritza per tenir gran estabilitat.
Després de col·locar-la,es farà una aportació de sorra de sílice arrodonida, rentada i seca, com a base inferior. El marcatge de les línies del
terreny de joc de futbol-11 es farà amb el mateix tipus de gespa de color blanc. També es marcaran en un altre color les línies dels dos camps
de futbol-7.
Les obres inclouen també l’arranjament de tota la vorera perimetral del camp amb la realització d’un paviment de formigó i la instal·lació
d’una barana metàl·lica perimetral

Nou equipament esportiu
Les obres inclouran nou equipament esportiu per a aquesta instal·lació municipal, consistent en un joc de porteries reglamentàries fixes per
a futbol 11 i dos jocs de porteries de fubtol 7 retràctils. També s’instal·larà un joc de banderins per als quatre córners, dos banquetes per a 8
jugadors suplents, un marcador electrònic, i les corresponents xarxes de protecció de fons, que estaran formades per xarxes de niló sostingudes
per postes de 6 m d’alçada.
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Eix Millora de l’accés a la Societat de la Informació
Anella cultural

245.800 € / Pàg. 23 /

Rehabilitació de la nau de Cabot i Barba per
a telecentre i equipament cívic

1.555.102 € / Pàg. 24 /

Total equipaments accés a la Societat de la Informació

1.800.902 €
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Mataró portarà la fibra òptica a una desena
d’equipaments dins el projecte de l’Anella cultural
L’Anella cultural ampliarà el seu desplegament a Mataró mitjançant la connexió amb fibra òptica d’una desena d’equipaments públics de
la ciutat. El projecte es va presentar l’11 de febrer a la Comissió Informativa de Serveis Centrals i està previst que s’aprovi inicialment a la
propera Junta de Govern, que es preveu celebrar dilluns 15 de febrer. Aquesta actuació s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
L’Anella cultural és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de Barcelona, la Fundació i2cat i la Xarxa Transversal,
consorci integrat per 14 ciutats catalanes, entre elles Mataró, i la ciutat de Perpinyà. Després d’una fase de prova pilot, està en implantació
a tot el territori.
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una xarxa d’equipaments culturals -Anella cultural- que, a partir d’un ús intensiu de les
possibilitats que ofereix l’Internet de la segona generació, poden intercanviar continguts, coproduir esdeveniments on-line i impulsar línies
de recerca sobre els nous usos de la xarxa en la producció cultural. Mitjançant el desplegament de la fibra òptica, els equipaments queden
connectats per dur a terme activitats culturals conjuntes, com retransmissions d’espectacles, conferències o cursos a distància.

Desplegament a Mataró
El Teatre Monumental de Mataró es va estrenar al novembre de 2008 com a equipament integrat a l’Anella cultural, amb la retransmissió
en directe de l’òpera “Les noces de Fígaro” que es va interpretar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Actualment, Mataró té una trentena
d’equipaments municipals connectats mitjançant fibra òptica.
El projecte que ara s’aprova inclou el desplegament de trams de fibra òptica entre els següents equipaments:
- De l’edifici de Les Esmandies a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra
- De l’Escorxador, on es construirà la Biblioteca Pública Antoni Comas, al centre de creació d’arts escèniques de Can Gassol
- De l’edifici del recinte Firal del parc Central a Can Masjuan (Casa del parc)
- De la Nau Gaudí a la nau Cabot i Barba (carrer de Cosme Churruca, 90)
- De l’Edifici de Vidre al TecnoCampus Mataró-Maresme
- Del TecnoCampus Mataró-Maresme a la nau Cabot i Barba
Les obres de desplegament de fibra òptica tenen un pressupost previst de 192.000 €. A aquest import s’afegeixen 5.800 € per a la redacció
de projectes, 9.600 € de la direcció d’obra i 38.400 € per a l’equipament multimèdia de les sales de projecció, producció i videoconferència
que hi haurà a cada centre. En total, la inversió serà de 245.800 € (IVA inclòs).
El projecte té un termini d’execució previst de 6 mesos. Abans de l’inici dels treballs, ha de superar els tràmits d’aprovació inicial, exposició
pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa especialitzada.
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L’antiga fàbrica de Cabot i Barba acollirà
el telecentre i un equipament cívic municipal
A l’edifici hi haurà el local social de l’Associació de Veïns de Mataró Centre
La nau de la banda mar de la fàbrica de Cabot i Barba, a la confluència entre el carrer de Cosme Churruca i la plaça de Miquel Biada, es
rehabilitarà amb la finalitat d’acollir el telecentre (fins ara ubicat a la Nau Gaudí) i un equipament cívic municipal. El projecte es va aprovar a
la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte
s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Aquesta nau, que forma part del conjunt d’edificis de l’antiga fàbrica de Cabot i Barba catalogats dins del Pla Especial del Patrimoni de Mataró
del 1999, té forma rectangular i consta de planta baixa, una planta pis, una planta sotacoberta situada a les golfes i coberta a dues aigües.
L’esquema estructural de la nau respon a la tipologia típica de les construccions industrials de finals del segle XIX que en aquest cas estava
dedicada al gènere de punt.
L’edifici es rehabilitarà a partir de la seva imatge original i perquè sigui un centre polivalent amb diverses funcions i usuaris que compartiran espais i infraestructures. L’objectiu és que sigui un espai per fomentar i fer créixer la participació ciutadana a la vida cultural i
social de la ciutat.
Està previst que la nau aculli un punt d’informació i atenció a l’usuari, la sala del telecentre, un punt d’informació de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), el local social de l’Associació de Veïns de Mataró Centre, un bar i punt de trobada, un despatx de
direcció de l’equipament, una sala de reunions, una sala de tallers, una sala de dansa, dues sales polivalents i un magatzem.
El termini d’execució de les obres és de 9 mesos i té un pressupost de 1.499.433,5 € (IVA inclòs) més 20.868,40 € (IVA inclòs) de la redacció
del projecte, 34.800 € de la direcció d’obra i 33.059,63 € (IVA inclòs) de mobiliari.

Distribució de la nau
. Planta baixa: s’hi ubicaran la sala del telecentre i l’equipament municipal, l’accés principal dels quals serà per la plaça de Miquel Biada.
També hi haurà l’espai d’informació, el bar, el local social de l’associació de veïns i els punts d’informació de l’IMPEM, a més de lavabos
públics adaptats.
. Planta pis: en aquesta planta hi haurà la sala de dansa i una sala per a tallers que alhora es poden dividir en dues sales més cadascuna
mitjançant envans mòbils. També hi haurà el despatx de direcció de l’equipament, la sala de reunions i formació, dues sales polivalents i un
magatzem.
. Planta sotacoberta: aquesta planta és d’ús restringit i es reserva per a les intal·lacions de l’equipament.

Procés de rehabilitació de l’edifici
Per tal de procedir a les obres de rehabilitació, s’enderrocaran tots aquells elements necessaris com els paviments, estructures metàl·liques,
fusteries interiors i exteriors, entre d’altres, i es faran nous fonaments en el fossar de l’ascensor i a l’inici de l’escala.
El tancament de coberta i la coberta se substituiran per garantir l’estanquitat, augmentar l’aïllament tèrmic i millorar el seu aspecte. Una
part de la coberta que s’ha d’eliminar caldrà desmuntar-la conforme a les normatives de residus contaminants atès que té un contingut
amb amiant.
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Les façanes es netejaran i es restauraran per millorar la imatge exterior de l’edifici i s’eliminaran les humitats, les esquerdes i fissures i també
els grafits. Les façanes es faran estucades.
La fusteria exterior serà d’alumini lacat i amb vidres dobles i la fusteria interior serà principalment de fusta, exceptuant les portes dels recintes
d’instal·lacions i els accessos al recinte de l’escala protegida que seran metàl·liques i resistents al foc.
Depenent de l’espai, el paviment serà pedra natural, gres, parquet o terratzo.
L’escala serà d’estructura metàl·lica i també s’hi instal·larà un ascensor que donarà servei a les tres plantes de l’edifici.
S’instal·larà una nova xarxa d’evacuació d’aigües tant de les pluvials com de les fecals i residuals dels sanitaris, un sistema contraincendis
i una nova instal·lació elèctrica.

Urbanització de l’entorn
L’entorn de l’edifici s’urbanitzarà tenint en compte una solució que requereixi un baix manteniment i comporta la millora del clavegueram, la
pavimentació, la plantació d’arbres Tipuana, papereres i l’enllumenat.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Atenció a situacions de dependència
i millora d’equipaments educatius
Adequació d’espais de l’edifici de l’antiga
Escola Universitària Politècnica de Mataró

357.490 € / Pàg. 29 /
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L’Escola Universitària Politècnica de Mataró s’adequa
per ampliar les aules de l’Institut Miquel Biada
Les plantes baixa i primera allotjaran el Serveis de Salut Pública i Benestar Social
El Servei d’Obres de l’Ajuntament adequarà els espais de l’edifici de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), que està previst es
traslladi al nou edifici del TecnoCampus a finals del curs 2009-2010, per tal d’ampliar el número d’aules de l’Institut Miquel Biada i ubicar-hi
les dependències dels Serveis de Salut Pública i Benestar Social de l’Ajuntament.
El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la
setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 9 mesos i tenen un pressupost d’execució de 357.490 € (IVA inclòs).

Connectar els dos edificis i millorar les telecomunicacions
Els treballs consistiran en connectar les plantes segona i tercera a l’Institut i adequar les plantes baixa i primera per allotja-hi les dependències dels serveis de Salut Pública i de Benestar Social de l’Ajuntament.
Entre les obres d’adequació està previst enderrocar un tram del sostre de la planta segona per a la construcció d’un nou tram d’escala que
connectarà les planes segona i tercera i executar treballs de tancament de vidre, ferreria i pintura. A més s’adequarà la instal·lació elèctrica
de l’edifici de manera que cada planta tingui la possibilitat d’ús independent, així com la instal·lació i condicionament de la xarxa de telecomunicacions i els equips de climatització.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Estalvi i eficiència de recursos hídrics
Renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram
del carrer de la Unió i de Sant Joaquim
Instal·lació d’equips de telegestió de sistemes de reg
Total estalvi de recursos hídrics

591.359,42 € / Pàg. 33 /
74.128 € / Pàg. 34 /
665.487,42 €
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L’Ajuntament reurbanitzarà els carrers de Sant Joaquim i de la Unió
Es renovarà la xarxa d’aigua, el clavegueram i l’enllumenat
El Servei d’Obres de l’Ajuntament reurbanitzarà els carrer de Sant Joaquim, en el tram comprès entre el carrer d’Altafulla i el carrer de Palmerola, i el carrer de la Unió en el tram que va des del carrer de Cuba al carrer d’Iluro. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de
l’1 de febrer i va ser presentat la setmana passada a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. El projecte s’executarà amb el
finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 6 mesos i tenen un pressupost d’execució de 587.859,42 € (IVA inclòs) més
3.500 € de la direcció d’obra (IVA inclòs).

Renovació de la xarxa d’aigües i el clavegueram, enllumenat i pavimentació
Els treballs afectaran una superfície del carrer de Sant Joaquim de 1.380 m² i de 550 m² del carrer de la Unió. Entre les actuacions previstes
hi ha la renovació complerta de la xarxa de clavegueram, així com dels embornals i escomeses existents. Aigües de Mataró SA revisarà la xarxa
d’aigua potable.
Pel que fa al paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses. Altres
actuacions són el soterrament de les línies elèctriques i de telefonia, així com la substitució de l’enllumenat públic per làmpades de vapor de
sodi d’alta pressió, que milloren el rendiment energètic. Les obres també inclouen la col·locació de papereres noves, senyalització vertical i
horitzontal, la instal·lació d’un sistema de rec automatitzat per l’arbrat i de contenidors soterrats al carrer de Sant Joaquim.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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L’Ajuntament instal·la 39 equips de telegestió que permeten
controlar la xarxa de reg de les zones verdes per Internet
Els equips propicien l’estalvi d’aigua i l’estalvi de temps en el manteniment
El Servei de Manteniment i Serveis instal·larà 39 equips de telegestió de sistemes de reg que permet controlar la xarxa de reg de grans zones
verdes de manera centralitzada i mitjançant una plataforma tecnològica via Internet. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1
de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament
del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Els equips estan formats per comptalitres electrònics i del sistema de gestió remota i centralitzada SAMCLABOX. Aquests equips es col·loquen
en unes arquetes de plàstic molt resistents o segons el paviment en arquetes d’obra.
L’equip remot SAMCLABOX, dels quals ja n’hi ha instal·lats 20 a diferents punts de Mataró, no requereix ni de cablejat ni d’obra civil.
La centralització i gestió mitjançant la telegestió té els següents avantatges:
- Estalvi d’aigua: la instal·lació completa del sistema suposa un estalvi del 30% del consum anual d’aigua destinada al reg de
zones verdes.
- Estalvi de temps en manteniment: la instal·lació completa del sistema suposa un important estalvi de temps i una millora en la
gestió del manteniment, ja que tot el control del reg es fa via Internet.
- Aprofitament dels equips ja instal·lats: el sistema pot actuar sobre els equips existents, sigui quina sigui la seva alimentació,
marca o model.
- Versatilitat: el sistema pot actuar com a Interruptor (inhabilitació i habilitació del reg) o com a Programador (programació remota
de tots els punts de reg de la xarxa).
El termini d’execució de les obres és de 2 mesos i té un pressupost de 74.128 € (IVA inclòs).
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Estalvi i eficiència energètica

Reforma de l’enllumenat a la carretera de Cirera
i als carrers de Llevant i de Galícia

205.331,19 € / Pàg. 37 /

Substitució de calderes estanques per calderes de condensació
a 7 equipaments municipals

109.308,35 € / Pàg. 38 /

Millora d’eficiència energètica a 3 equipaments culturals
Total eficiència energètica

30.000 € / Pàg. 39 /
344.639,54 €
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L’enllumenat públic de la carretera de Cirera,
el carrer de Llevant i el carrer de Galícia es renova
70 punts de llum amb làmpades de sodi que permeten estalviar energia
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament renovarà l’enllumenat públic del quadre ”OO” en els carrers de Llevant, la carretera de
Cirera i el carrer de Galícia. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa
de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 4 mesos i tenen un pressupost d’execució de 198.363,47 € (IVA inclòs) més
6.967,72 € (IVA inclòs) d’honoraris de redacció i de direcció de l’obra.

70 punts de llum amb làmpades de vapor de sodi per estalviar energia
Les obres consistiran en el desmantellament de les línies i punts de llum existents en els carrers afectats, el trasllat, condicionament i adequació dels quadres d’escomesa actuals del sector, la instal·lació de noves línies de distribució, les obres civils d’obertura i tapat de rasa i
reposició de paviments de calçada i voreres i la instal·lació de columnes, braços i llumeneres.
En total es tracta de 70 punts de llum que disposaran de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. Aquestes làmpades permeten una gran
eficàcia lluminosa i són econòmiques alhora que fomenten l’estalvi energètic.
Quant a les columnes, a la carretera de Cirera es col·locaran en la vorera a renovar columnes troncocòniques de 9 m d’alçada en els àmbits de
l’hospital i la zona de l’Estadi Municipal d’Atletisme, mentre que a la resta de la carretereta,que ja està il·luminada, s’opta per il·luminar una
franja de la zona verda amb columna Nikolson de 4m.
Al carrer de Llevant es col·locarà en únic lateral columna troncocònica de 6 m d’alçada. Pel que fa al quadre “OO” que actualment es troba
situat a l’interior de l’Estadi Municipal d’Atletisme s’ubicarà a l’exterior a la via publica.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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L’Ajuntament substituirà les calderes
de calefacció de set equipaments municipals
Les noves calderes de condensació milloraran l’eficiència energètica
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament durà a terme la substitució de les calderes estanques de calefacció de set equipament
municipals per unes noves calderes de condensació que permeten millorar el rendiment energètic i reduir les emissions a l’atmosfera. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana
passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos i tenen un pressupost d’execució de 109.308,35 € (IVA inclòs) .

Cinc escoles públiques i dos equipaments municipals
Les actuacions afectaran a l’Escola La Llàntia, Escola Camí del Mig, Escola Germanes Bertomeu, Escola Rocafonda, Escola Torre Llauder, el
Centre Cívic Molins i l’edifici El Carreró. La majoria d’aquests edificis conserva encara el sistema de calefacció original, que en alguns casos
té més de vint anys. Es tracta de calderes de gas que amb l’ús continuat han perdut rendiment.
Les noves calderes proposades són generadors amb tecnologia de condensació d’alt rendiment que aprofiten la condensació dels fums per
produir calor i que a la vegada redueixen el consum i les emissions de gasos a l’atmosfera. Aquest estalvi energètic es fa visible des del primer
dia. Això és possible gràcies al gran rendiment dels nous generadors que supera en un 10-20% el de les antigues calderes.
Els treballs de substitució es realitzaran en períodes en què no sigui necessari l’ús de la calefacció per tal de minimitzar les molèsties als
usuaris, i en el cas de les escoles aprofitant el període de vacances d’estiu.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Ca l’Arenas, la Biblioteca Pública Pompeu Fabra
i el Teatre Monumental renoven la instal·lació elèctrica
Es pretén estalviar consum elèctric i millorar l’eficiència energètica
El Servei d’Obres de l’Ajuntament millorarà les instal·lacions elèctriques de tres equipaments municipals, Ca l’Arenas Centre d’Art, la Biblioteca Pública Pompeu Fabra i el Teatre Monumental, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en l’estalvi dels consums elèctrics i obtenir una
eficiència energètica raonable respecte a aquests consums. Els treballs de millora es faran tenint en compte les condicions especials d’aquests
equipaments pel que fa a les activitats que hi tenen lloc: horaris d’obertura, afluència d’usuaris, necessitats específiques dels materials que
s’hi exposen, etc.
El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la
setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 15 dies i tenen un pressupost d’execució de 30.000 € (IVA inclòs).

Làmpades de baix consum i equips de compensació d’energia reactiva
Els treballs consisteixen bàsicament en la substitució de les lluminàries existents per lluminàries adaptades a làmpades de baix consum, en
la instal·lació d’equips de compensació d’energia reactiva i en alguns treballs d’obra i fusteria.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Gestió i tractament de residus
Soterrament de contenidors de recollida
selectiva en 6 zones de la ciutat

335.359,65 € / Pàg. 43 /

41

Ajuntament de Mataró

La Muralla de Sant Llorenç tindrà una àrea soterrada de
contenidors de recollida selectiva de residus sòlids urbans
Altres cinc àrees del centre històric s’adaptaran i ampliaran amb 2 contenidors més
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament adaptarà i ampliarà cinc àrees soterrades de recollida de residus sòlids urbans (RSU) i en
construirà una de nova, totes elles ubicades al centre històric de Mataró. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i
va ser presentat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 4 mesos i tenen un pressupost d’execució de 335.359,65 € (IVA inclòs).

S’instal·len 2 nous contenidors en les àrees existents i es construeix una nova àrea
Pel que a fa a les cinc àrees ja existents, s’adaptaran a les noves formes de gestió de la recollida de RSU per fer-les més eficients. Les actuacions consisteixen en desballestar-les i procedir a l’ampliació dels fossars per ubicar-hi els nous contenidors. A més de les feines d’adaptació
es col·locaran dos nous contenidors a cada àrea per cobrir totes les fraccions de recollida selectiva que són 5 (envasos, paper i cartró, fracció
orgànica, vidre i rebuig).
Les àrees que s’ampliaran són:
Àrea 1: La Riera i el carrer de Bonaire.
Àrea 2: La Riera i el carrer Nou.
Àrea 3: La Riera i El Carreró.
Àrea 4: plaça de Santa Maria.
Àrea 5: carrer de Can Xammar.
Pel que fa l’àrea de nova creació permetrà substituir els contenidors de superfície de la Muralla de Sant Llorenç. En aquets cas les obres consisteixen en l’excavació del fossar que ha de contenir els 5 nous contenidors soterrats.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Rehabilitació de centres educatius

Climatització de la sala d’actes de l’IES Miquel Biada

213.700,45 € / Pàg. 47 /
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La sala d’actes de l’Institut Miquel Biada disposarà
de sistema de climatització independent
Es podran realitzar activitats a la sala sense encendre la calefacció de tot l’edifici
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament climatitzarà la sala d’actes de l’Institut Miquel Biada per tal que pugui ser utilitzada de
forma independent a la resta de l’edifici. El projecte es va aprovar a la Junta de Govern Local de l’1 de febrer i va ser presentat a la Comissió
Informativa de Serveis Territorials de la setmana passada. El projecte s’executarà amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local (FEOSL).
Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 4 mesos i tenen un pressupost d’execució de 200.000 € (IVA inclòs) més
13.700,45 € (IVA inclòs) d’honoraris de redacció i de direcció de l’obra.

Els treballs impliquen la construcció d’un nou fals sostre
L’actuació es realitza únicament a la sala d’actes de l’Institut. La resta de l’edifici mantindrà la instal·lació actual. D’aquesta manera a la sala
d’actes es podran celebrar activitats de forma independent a aquelles que es fan en horari escolar, sense haver d’encendre el sistema general
de calefacció, amb la conseqüent despesa energètica que això comporta.
La sala, amb una superfície de 394.08 m² útils, es climatitzarà amb aire calent, aire fred i extracció. Per poder dur a terme els treballs serà
necessari construir un nou fals sostre, adequar la instal·lació elèctrica i col·locar les màquines exteriors sobre l’estructura portant.
Abans de l’inici dels treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada.
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Eix Modernització de l’Administració local
Desplegament de la xarxa Wi-Fi per a ús corporatiu

180.000 € / Pàg. 51 /

Ampliació de la capacitat de processament de la base
de dades corporativa i de la capacitat
d’emmagatzematge d’informació

160.000 € / Pàg. 51 /

Desenvolupament d’un sistema d’avisos i alertes per SMS

90.000 € / Pàg. 51 /

Implantació de la signatura digital en aplicacions
de gestió de processos

80.000 € / Pàg. 51 /

Total modernització de l’Administració local

510.000 €
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Quatre projectes tecnològics permetran a l’Ajuntament
avançar en la modernització de l’Administració local
Es milloraran infraestructures i aplicacions per donar un servei més eficient
L’Ajuntament de Mataró durà a terme aquest any quatre projectes tecnològics finançats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local que tenen com a objectiu avançar en la modernització de l’Administració local. Es tracta de dos projectes de subministraments i dos de
contractació de serveis, que es van preentar l’11 de febrer a la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
Està previst que els plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques per adjudicar aquests subministraments i serveis s’aprovin
a la propera Junta de Govern Local, prevista per al 15 de febrer. Els projectes hauran de superar els tràmits de licitació i adjudicació a una
empresa especialitzada abans d’iniciar-se la seva execució.
En concret, es tracta de les següents actuacions:

Desplegament d’una xarxa sense fils (Wi-Fi) municipal
La xarxa serà per a usos interns de l’Ajuntament. L’objectiu del projecte és millorar la xarxa de comunicacions pròpia, tant pel que fa a l’interior
dels edificis municipals com per als usuaris corporatius de dispositius mòbils. Permetrà l’accés sense costos directes a aplicacions corporatives, així com interconnectar dispositius i instal·lacions.
A nivell tècnic, la xarxa Wi-Fi utilitzarà protocols estàndard 802.11 a/b/g/n en freqüències lliures (2,4Ghz, 5,4 Ghz). Proporcionarà una alta disponibilitat, un accés ràpid i fiable a la informació i el desenvolupament de nous serveis. El desplegament inicial preveu uns 25 punts d’accés
exteriors i 5 punts accés interiors, aprofitant xarxes de fibra òptica ja existents. L’objectiu és ampliar la cobertura progressivament per ús corporatiu i que aquest primer desplegament serveixi com a prova pilot per valorar la viabilitat en el futur d’una xarxa sense fils per ús ciutadà.
Es preveu que el projecte tingui un termini d’execució de 6 mesos. El pressupost d’execució és de 180.000 € (IVA inclòs).

Ampliació dels sistemes d’emmagatzematge de la informació
Les necessitats d’emmagatzematge de la informació en format digital generada pel mateix Ajuntament han crescut en els darrers anys. Per
aquest motiu, és necessari reorganitzar i ampliar els sistemes d’emmagatzematge actuals i adquirir nous equipaments. En concret, el projecte
preveu:
- Adquirir una nova cabina de discs durs per ubicar-hi els servidors d’arxius
- Augmentar la capacitat de la màquina que fa les còpies de seguretat
- Ampliar el disc dur del servidor de contingència
- Renovar els programes que ajuden a la gestió de l’emmagatzematge
El projecte té un pressupost de 160.000 € (IVA inclòs). Es preveu que estigui desenvolupat en un termini aproximat d’un mes i mig.
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Accés als serveis en línia mitjançant dispositius mòbils
L’objectiu és adaptar alguns dels serveis oferts per l’Ajuntament, tant de consulta com tràmits, per al seu ús en dispositius mòbils (telèfons
mòbils, PDA). Així mateix, també es preveu desenvolupar un sistema de notificacions, avisos i alertes mitjançant l’ús de missatges SMS.
En concret, els serveis que s’adaptaran perquè puguin ser visualitzats a través dels mòbils seran:
- Consulta i descàrrega de documentació pública del perfil del contractant que es pot consultar al web municipal
- Accés a la Carpeta Ciutadana
- Entrada i consulta de comunicats a la Bústia d’incidències, queixes i suggeriments
- Resposta als comunicats de la Bústia mitjançant missatgeria SMS
- Tràmits en línia que no requereixen firma digital ni identificació mitjançant certificat.
El pressupost d’aquest projecte és de 90.000 € (IVA inclòs). La implantació dels nous serveis té un termini d’execució aproximat de 6 mesos.

Implantació de la signatura digital en aplicacions de gestió de processos
El projecte consisteix en adaptar diferents procediments administratius que duu a terme l’Ajuntament a la implantació de la signatura digital.
L’objectiu és que els funcionaris o càrrecs responsables d’autoritzar els diferents procediments puguin signar els documents en format
electrònic. D’aquesta manera es podrà prescindir del traspàs de documentació en paper entre diferents serveis municipals per a la seva tramitació i signatura manuscrita, els processos seran més àgils.
Els procediments on s’implantarà la signatura digital són el registre de decrets, les llicències d’obres, les llicències d’activitats, els expedients
de disciplina i el procediment administratiu comú. El projecte inclou el desenvolupament a mida de les noves funcionalitats, la posada en
marxa del sistema i la formació per al personal. El pressupost per aquest projecte és de 80.000 € (IVA inclòs). El termini d’execució previst
és de 6 mesos.
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Despesa social
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El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
finançarà actuacions de caire social
L’Estat hi destinarà més de 2,5 milions d’euros
L’Ajuntament té previst presentar 5 programes d’actuació social per ser finançats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL). Els programes es van presentar en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de la setmana passada.
Dels 12.949.099 € atorgats a l’Ajuntament, 2.595.010 € corresponen al finançament de despesa social i la resta a actuacions d’inversió.
Un dels requisits per presentar aquests projectes socials és que han de ser programes de competència municipal i despeses tant de personal
com despesa corrent. Aquest sistema de finançament per part de l’Estat permetrà subvencionar part de les actuacions socials que està portant
a terme ja l’Ajuntament.
Així, l’import que atorgarà l’Estat s’adreçarà bàsicament a cobrir part del cost del personal i també possibilitarà poder donar més serveis dels
que està oferint fins ara Benestar Social:
. Agència d’atenció a les persones amb dependències: aquest servei tindrà una aportació de 300.000 € que es destinarà a finançar
part del personal adscrit a aquest servei. L’Agència d’atenció a les persones amb dependències ofereix informació, assessorament i
atenció social a les persones majors de 65 anys amb discapacitat superior al 33%, i/o amb dependències i als seus familiars. Elabora
i realitza el seguiment dels plans d’intervenció social individual així com també la prescripció dels serveis i prestacions necessaris
d’acord amb el grau de dependència. L’Agència dóna cobertura a unes 10.700 persones anualment.
. Cartera de serveis de l’Agència d’atenció a les persones amb dependències: a aquest programa s’hi adreçaran 150.000 € que
es destinaran a incrementar els serveis prescrits en els plans d’intervenció social individual pels equips de l’Agència d’atenció a les
persones amb dependències per tal de poder estendre els serveis a més persones majors de 65 anys i/o amb dependències. Es preveu
que el número de beneficiaris sigui de 950 anuals.
. Prestació de serveis socials bàsics: s’hi destinaran 705.010 € per subvencionar una part del personal que forma part dels equips
d’atenció social territorialitzats que detecten, prevenen i intervenen en situacions de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Aquests
equips fan atenció immediata, determinen les intervencions socials a aplicar i assessoren en la tramitació d’instruments de cobertura
social. En el context socioeconòmic actual es preveu atendre a unes 15.000 persones al llarg d’aquest any.
. Centre municipal d’acollida: el centre, situat al carrer de Sant Simó, obtindrà 150.000 €. El centre dóna allotjament residencial
temporal a persones en situacions d’urgència (desnonaments, conflictes familiars...) i en situacions exclusió social (persones sense
sostre). Ofereix a més de l’allotjament, alimentació, vestuari i higiene. El centre té 22 places permanents els 365 dies a l’any les 24 h.
El percentatge d’ocupació del centre és del 100% amb 8.030 pernoctacions a l’any. A més, l’import atorgat permetrà ampliar el nombre
de serveis d’alimentació que es presten al migdia.
Pel que fa a Educació:
. Manteniment i neteja de centres escolars: a proporcionar els serveis de neteja i al pagament dels consums d’aigua, gas i electricitat
de tots els centres educatius (centres d’educació primària, escoles d’adults, institut tècnic i escoles bressol) s’hi destinarà un import
d’1.290.000 €.
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