ACTA NÚM. 02/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE GENER DE 2020.
======================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de gener
de dos mil vint, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
LAURA SEIJO ELVIRA
NÚRIA MORENO ROMERO
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO
ANNA VILLARREAL PASCUAL
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO
DANIEL HURTADO DÍAZ
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA

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

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

SERGIO MORALES DÍAZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

ALFONS CANELA SERRANO
ISABEL MARTINEZ CID

REGIDOR
REGIDORA

(JUNTS)
(JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE

REGIDORA
REGIDOR

(C’s)
(C’s)

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

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 l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
DECRET NÚM. 320/2020 DE 17 DE GENER
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de
gener 2020
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària
que tindrà lloc el proper dimecres 22 de gener de 2020, a les 19,00 hores, a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA

DICTAMENS
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2020.

Direcció de Recursos Humans
2 Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró i la Relació de Llocs de Treball
per a l’any 2020.
3 Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró
Audiovisual per a l’any 2020.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona inici al ple extraordinari corresponent a
l’aprovació inicial dels pressupostos municipals de l’Ajuntament de Mataró.
Abans, però, tenint en compte la situació climatològica que hem viscut aquesta setmana,
m’agradaria agrair l’esforç que estan realitzant tots els serveis d’emergències i protecció civil
a Mataró des de diumenge passat a causa del temporal Glòria, de vent, pluja, onatge i fred.
El meu agraïment més sincer a la Policia, Mossos d’Esquadra, Bombers, ambulàncies, Creu
Roja, serveis mèdics, ADF, la brigada municipal, el personal de neteja, de l’enllumenat i de
manteniment i, en general, a totes aquelles persones que encara estan treballant.
Continuem tenint el Pla de Protecció Civil activat, en fase d’emergència, per l’arribada d’un
nou front de pluges entre les 12 i les 6 de la matinada.
Preguem a les persones que no s’acostin al Passeig Marítim, que mantindrem tancat
almenys fins que a primera hora de demà puguem valorar els efectes del temporal d’aquesta
nit. Esperem poder recuperar la normalitat a partir de demà i que els serveis tècnics puguin
treballar de seguida en la reparació dels danys ocasionats.
Vull donar les gràcies també a la població que ha seguit les indicacions que s’han fet des de
Protecció Civil i els demano que es mantinguin informats pels canals municipals.
Finalment, desitgem una ràpida recuperació als 19 ferits que hem tingut, tres dels quals
continuen ingressats a l’Hospital de Mataró.

DICTAMENS
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1

-

APROVACIÓ
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PRESSUPOST

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2020.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, explica que els pressupostos que es presenten avui per a la seva aprovació inicial
contenen les partides de despesa i d’inversió necessàries per donar resposta a les
necessitats de Mataró, dels nostres serveis públics i la nostra administració municipal.
També contemplen un escenari d’ingressos ajustat a la realitat i a la tendència detectada els
darrers trimestres. Són uns pressupostos amb projecció per als propers anys d’aquest
mandat i s’emmarquen en el Pla de Mandat presentat el passat desembre. Un Pla de
Mandat amb 116 compromisos i accions, amb un nou horitzó estratègic: fer de Mataró una
ciutat més pròspera, inclusiva, sostenible, neta i segura.
El pressupost de l’Ajuntament puja a 147,66 milions d’euros, una xifra que és un 1,45%
superior a la del 2019, amb +2,1 milions d’euros.
El pressupost consolidat d’Ajuntament i empreses públiques municipals serà de 176,71
milions d’euros, un 1,34% inferior al del 2019.
En total, de cara al 2020, hem de fer front a un desajust pressupostari de 8,8 milions i ho
abordem des de dues vessants: l’increment d’ingressos tributaris, que ja vam explicar i
aprovar el 23 de desembre, amb un increment previst d’ingressos de 4,27 milions d’euros. I
les mesures de racionalització i estalvi en la despesa, per un total d’1,2 milions d’euros.
Des del primer moment de la presentació de l’avantprojecte d’ordenances fiscals al mes
d’octubre, el Govern ha explicat la situació de major despesa corrent derivada principalment
dels elements següents: la renovació i millora dels contractes dels principals serveis (neteja
viària, recollida de residus, neteja d’instal·lacions i edificis, Mataró Bus), els increments
retributius dels empleats públics, altres conceptes relacionats amb recursos humans, com la
millora de la seguretat pública amb la cobertura del 100% de les places vacants de Policia
Local, el sobrecost de cotització a la Seguretat Social d’aquest col·lectiu per jubilacions
anticipades i el sobrecost de cotització per jubilacions parcials, els increments de les bases
màximes de cotització o la darrera aportació extraordinària de capital a PUMSA, que serà
per un import d’1,4 milions, la menor des del 2012 i l’última.
També hem explicat des del primer moment l’impacte de la disminució dels ingressos del
2019 previstos en tributs, principalment la participació en impostos de l’Estat, la PIE, amb 1
milió menys del previst i l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per -194.000
euros.
Respecte al deute, la previsió és rebaixar l’endeutament del grup Ajuntament, empreses
públiques i Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme fins a assolir una ràtio
d’endeutament del 72,36% a finals del 2020.
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Per capítols, les partides destinades a polítiques de seguretat i protecció civil s’incrementen
ostensiblement i passen a ser la segona despesa més important de l’Ajuntament, amb 14,97
milions d’euros, 1,92 milions més que el 2019 (+14,73%).
La despesa més important de l’Ajuntament al 2020 serà sent per a ensenyament, al qual es
destinaran 20,07 milions d’euros (+2,56%).
La tercera política de despesa serà la neteja viària, tractament i recollida de brossa, i la
quarta, la protecció i la promoció social.
Per contra, continua disminuint la partida destinada a pagar el deute públic, que baixa un
13,92% respecte al 2019. I al 2020 s’hi destinaran 13,34 milions (-2,15%). Passarà de la
primera política de despesa a ser la cinquena.
Per al 2020, la inversió prevista puja a 19,68 milions d’euros, que es finançarà una part amb
nou endeutament (13,5 milions d’euros de crèdit), en subvencions (4,42) i en estalvi corrent
(1,75).
La partida més gran per a inversió serà per posar la ciutat al dia (6,86 milions). I 1,36 milions
per a actuacions a l’espai públic i 5,5 milions per a equipaments. Alguns exemples en són:
1,53 milions que es destinaran a enllumenat o 600.000 euros per al Pla d’Asfaltat.
Altres inversions a destacar són 1 milió d’euros per al Pla d’Impuls al Centre, 993.000 euros
per a l’anella ciclista, 672.000 euros per al projecte de “Yes We Rent”, 600.000 euros per a
la rehabilitació d’edificis, 400.000 per a l’adquisició d’habitatge, 416.000 per a actuacions al
tram de la Nacional II, etc.
Els pressupostos participatius, que seran bianuals, comptaran amb una inversió d’1,5
milions d’euros per al 2020.
Cal destacar que en els darrers anys ens hem dotat d’un seguit d’instruments molt valuosos
per aconseguir la màxima transparència i permetre el rendiment de comptes. Valuosos
també per a l’ajuda en la presa de decisions sobre política fiscal: l’Observatori Fiscal i
l’estudi de la cartera de serveis, web de pressupostos transparents i l’Observatori del Deute.
D’altra banda, continuarem treballant en una major racionalització i eficiència de la despesa,
no només per al 2020, sinó per a la resta del mandat, i amb la intenció de canviar la cultura
de la despesa i millorar la captació de nous ingressos. És a dir, per poder continuar fent
polítiques socials i poder dotar Mataró de serveis públics de qualitat i a l’abast de tothom,
hem de ser cada vegada més eficients financerament i financerament sostenibles. Sobre la
base d’això, aquest Govern municipal proposarà a la resta de grups del Ple un pacte fiscal,
un pacte que també haurà d’abordar la manca de finançament just de les administracions
locals i la manca de recursos per part de les altres administracions, especialment de la
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Generalitat, per poder lluitar contra les desigualtats socials i territorials, polítiques que estem
assumint en solitari, malgrat no tenir-ne les competències (habitatge, rehabilitació, cohesió
social, escoles bressol, neteja de rieres) o les transferències insuficients de serveis socials
(dependència o educació).
Pel que fa al calendari, lamentem, com altres vegades, no haver pogut presentar les
ordenances juntament amb els pressupostos, però garantim que els propers pressupostos
del mandat tindran un calendari preestablert i públic, de manera que abans del 20 de
desembre de cada any hàgim pogut aprovar pressupostos i ordenances.
Recordo que aquest pressupost 2020 estarà en exposició pública durant 15 dies a partir de
la seva publicació, durant els quals es podran presentar al·legacions o aportacions. Abans
de l’aprovació definitiva, que es preveu el 12 de març, celebrarem l’audiència pública.
Reitero el nostre compromís de continuar parlant amb els grups municipals, i que la majoria
absoluta del Govern en cap cas farà que no estiguem oberts a les propostes de la resta de
grups, no només per a un possible pacte fiscal, sinó també per al dia a dia i per a l’aprovació
definitiva d’aquests pressupostos al mes de març.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats
locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el
Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els
estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre
de l’entitat local.
En data 16 de desembre de 2019, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret
número 9977/2019 del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
l’avantprojecte del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2020.
ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2020 integrat per:
1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2020, amb el següent desglossament per
capítols:
Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

58.438.561,18
42.419.360,29
1.717.854,37
12.851.736,89

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons
de
contingència
i
altres
imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total despeses

666.643,41
17.410.444,95
600.000,00
1.894.872,86
11.666.136,05
147.665.610,00

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

54.773.152,00
5.850.914,80
22.634.552,71
44.102.126,04
2.157.085,14
4.428.754,01
219.025,30
13.500.000,00
147.665.610,00

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

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Despeses:

11.760.262,00

Ingressos:

12.773.497,00

Ingressos:

19.853.873,00

Aigües de Mataró, SA
Despeses:

18.770.443,00

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

1.194.078,61

Ingressos:

1.194.078,61

Parc Tecnocampus Mataró
Despeses:

3.984.750,00

Ingressos:

4.503.055,00

Segon.- Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de
quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat definitivament a la Generalitat de Catalunya i
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda
que el seu grup no votarà a favor dels pressupostos.
Como ha dicho, estos presupuestos van ligados a las ordenanzas fiscales que se aprobaron
con anterioridad. Nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que estén basados en una
subida masiva de impuestos (IBI, IAE, ICIO, basura, tasas y precios públicos como piscinas,
gimnasios, etc.). Además, se suben también aparcamientos públicos, medida que nos
parece que lastra el comercio de toda la ciudad y que, unida a la peatonalización de zonas
del centro de la ciudad, penaliza a todos aquellos ciudadanos que viven en barrios y que
tienen que desplazarse hasta el centro. En este sentido, supone un agravio que estemos
situando servicios del Ayuntamiento en el centro de Mataró, que peatonalicemos el centro y
que hagamos pagar el aparcamiento a aquellos ciudadanos que vienen de otros barrios.
Además, revisando su proyecto de presupuestos, ya nada más en el primer capítulo de
gastos presupuestados, en la partida de personal, encontramos un incremento del 5,77% del
gasto. Todos los años se va incrementando el incremento de personal y este año es el que
más, pasa de 55,2 millones en 2019 a 58,4 millones de euros. Y además, dentro del gasto
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de personal, la partida que más se incrementa es la de órganos de gobierno (400.000
euros). Esta cantidad queda maquillada porque dentro de los órganos de gobierno los
grupos municipales han pasado de 9 a 5, de modo que el gasto del Gobierno es bastante
elevado.
Ya votamos en contra de la formación del Gobierno, ya que nos parecía incongruente que
viniendo de un mandato anterior que acabó con 6 miembros y 2 asesores, y que empezó con
11 miembros y 2 asesores, acabe en la actualidad con un Gobierno de 15 y 3 asesores.
Respecto al anterior mandato, se ha incrementado el sueldo del Gobierno en 423.000 euros,
un 138%.
Ya le preguntamos hace un par de meses si le parece coherente que la partida de sueldos
de su Gobierno sea la partida de gastos de personal con más incremento. Quizá no
necesitemos un Gobierno de 15 miembros y así disminuiríamos el gasto.
Mirando además el resto de gastos de personal, vemos cuáles son las prioridades de este
Gobierno: así, justamente, han aumentado un 33% los órganos de Gobierno y ha disminuido
un 13,80% todo el gasto que va destinado a comercio, turismo y empresa; un 4,5% en
deporte y un 2,3% en cultura.
Les dijimos también que su subida de impuestos era debida a una falta de proyecto para la
ciudad, y esta falta de proyecto queda patente con este presupuesto. Mirando los números,
de 19,7 millones de inversión que hay para la ciudad, el 58% va destinado a mantenimiento
de la ciudad (alumbrado, asfaltado, fondos bibliográficos, amortizaciones, mobiliarios), etc.,
es decir, no hay inversión productiva que vaya a revertir en la ciudad. Solo hay 8,3 millones
que van destinados a inversión real en la ciudad y que pueden rentabilizarse para hacerla
crecer.
De esa inversión tenemos que 3,5 millones van destinados al Plan de Impulso del Centro,
Café Nou y Can Xammar; 1,5 va destinado a polígonos y a algún barrio y el resto va
repartido a servicios de toda la ciudad.
Vemos que ustedes apuestan por mantenerlo todo igual y de inversión poca y en el centro.
Ya le propusimos una medida que creíamos conveniente y que era que en los
aparcamientos públicos la primera media hora fuera gratuita para fomentar el movimiento
dentro de la ciudad y el comercio del núcleo urbano de Mataró, pero ustedes la rechazaron.
Su política es justo la contraria: frenar el movimiento de personas dentro de la ciudad y
poner trabas al comercio en el núcleo urbano.
Si a la disminución del gasto destinado a comercio, turismo y empresa, deporte y cultura, le
sumamos la previsión que ustedes tienen de disminución del ICIO, con lo que prevén una
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disminución de la actividad económica, vemos un futuro negro para el desarrollo económico
de la ciudad.
Por otro lado, ahora que ustedes prevén que va a disminuir la actividad económica en
Mataró, por los muchos problemas que ha habido y uno de ellos son las licitaciones, resulta
que empezamos a contratar personas en el Servicio de Licitaciones.
En resumen, Sr. Alcalde, como venimos explicando en todas nuestras intervenciones, su
Gobierno sociocomunista nos presenta unos presupuestos reaccionarios anclados en el
pasado. Desde Ciudadanos apostamos por un enfoque progresista que lleve a Mataró hacia
el futuro y no nos deje anclados en el clientelismo y la política “de amiguetes”, donde la
mayor apuesta del Gobierno ha sido el incremento del número de concejales en el Gobierno.
Desde Ciudadanos pensamos en una ciudad dinámica y activa, tanto para las empresas
como para los ciudadanos. Un Gobierno que disminuye el gasto de personal en conceptos
como turismo y empresa, y que proyecta en sus presupuestos una disminución del ICIO y no
presenta medidas alternativas, es un Gobierno derrotado. No entendemos que la segunda
medida estrella de su mandato, después de aumentar el número de concejales en el
Gobierno, sea el aumento de impuestos, cuando justamente la ciudad necesitaría una
bajada de impuestos para dinamizar el comercio, la economía y, con ello, la economía de las
familias.
Por último, pensamos que la integración de barrios y el desarrollo de los mismos debería ser
la prioridad del Gobierno. Hasta ahora solo se han presentado proyectos de inversión para el
centro sin presentar ningún plan de integración y desarrollo para el resto de barrios.
Recordarle, además, que fue un compromiso con Ciudadanos la construcción de la
biblioteca de Los Molinos y nada de ella aparece en el presupuesto.
Por todo ello, Ciudadanos votará en contra de estos presupuestos.

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, recorda
que avui es presenta aquest pressupost, com ja es lamentava el Sr. Jerez, després d’una
precipitada aprovació de les ordenances fiscals per part del Govern i amb una situació en la
qual no s’ha fet en paral·lel la tramitació d’ambdues propostes, la qual cosa genera dèficits a
l’hora de debatre i d’arribar a un consens mínimament raonable.
S’esperaria que aquest Govern fes ús de la seva folgada majoria per presentar un projecte
ambiciós, valent, i no per aprovar a corre-cuita temes o per presentar d’un dia per l’altre
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plans de mandat, fent un ús matusser d’aquesta majoria. La democràcia també és debatre i
contraposar arguments. I esperem que durant aquest mandat canviï una mica aquesta
dinàmica.
Sabem que avui ens presenten un pressupost del qual fan gala per haver-hi més inversió
que en la resta d’exercicis anteriors. Forma part d’aquest discurs on s’afirma que Mataró està
millor que fa quatre anys, però nosaltres pensem que aquesta afirmació ve a ser una estafa
a la ciutadania. S’han fet moltes promeses i molt poques s’han finalitzat. És cert que l’atur ha
millorat, però és perquè anem a remolc d’una dinàmica general on Mataró al final resta a la
cua de les ciutats metropolitanes.
Sembla que el PSC s’ha atrinxerat a la poltrona darrere la feinada que es fa per part del cos
tècnic de l’Ajuntament i no es concreten inversions, només amortitzen deute i prioritzen
inversions interessades i electoralistes, zero diàleg amb la resta de partits polítics i cap
diàleg amb la ciutadania. I ja veurem què acaba passant amb els pressupostos participatius.
Pel que fa al document com a tal, veiem un pressupost de mínims, sense ambició, enfocat
sobretot a racionalitzar i ordenar deute, però que no servirà per dinamitzar àmbits com la
cultura ni altres que necessita la ciutat urgentment.
Les promeses per millorar el benestar social de joves i nouvinguts se les emporta el vent, ja
que no van acompanyades de les seves partides pressupostàries corresponents. Sense
recursos és impossible desenvolupar res per revertir la situació d’exclusió social que es viu a
barris com Rocafonda o Cerdanyola. Precisament, en aquesta àrea de Benestar Social hi ha
partides on, per exemple, les despeses en polítiques d’igualtat i dones han desaparegut;
altres que apareixen com a Servei de Benestar Social passen de 117.000 euros el 2019 a
zero enguany. En la Secció Infància/Família i Primera Atenció les partides es redueixen a
més de la meitat. I, fins i tot, altres desapareixen.
Tenint en compte la importància d’aquesta àrea si volem una ciutat resilient i cohesionada,
ens espanta que un govern que es pretén dir d’esquerres i que fa gala de polítiques en favor
de les classes populars, simplement les utilitza per mantenir certes clienteles polítiques i no
per fer polítiques de benestar i d’igualtat.
En Foment de l’Ocupació i Joventut, també veiem que es perden més de 100.000 euros. I en
altres partides com Habitatge, per exemple, trobem també 100.000 euros menys en despesa
respecte a l’exercici anterior, en un àmbit deficitari i d’emergència per a la ciutadania. I més
tenint en compte que aquest document recull la inversió europea per al programa “Yes We
Rent”. Trobem que hi ha poc esforç municipal en aquest àmbit.
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També observem reduccions en inversió de partides com Parcs i Jardins, o Esports, amb
baixades de gairebé 200.000 euros, o Protecció de Patrimoni Històric, que passa a la meitat.
Trobem que hi ha poques decisions per començar a tancar alguna de les carpetes
importants d’aquesta ciutat. Sembla que seguirem amb l’agonia d’El Corte Inglés, amb
l’ampliació del Mataró Parc, amb el model de gestió del comerç urbà, amb el futur de la
Plaça Gran, el destí del triangle dels Molins... I, com a gran ciutat catalana, sembla que hem
de seguir perdent rellevància en el nostre entorn. Trobem a faltar una manca important en
l’aprofitament de grans peces d’aquesta ciutat. Trobem que fa falta un model que posicioni el
teixit productiu on li pertoqui i no hi és reflectit.
Esperem que, des d’ara i fins a l’aprovació definitiva del pressupost, puguem parlar de
l’aposta per l’ocupació, les polítiques socials, l’obtenció de l’habitatge, el comerç, el turisme,
l’empresa, l’esport, els nous equipaments culturals, i d’exigir el compliment dels
compromisos adquirits.
També caldrà fer un seguiment conjunt d’alguns temes com el Pla d’Impuls del Centre o de
la projecció de la nostra ciutat, tant en l’àmbit econòmic com esportiu i cultural.
Per tot plegat, nosaltres no votarem a favor d’aquesta aprovació inicial del pressupost.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, té un record per
als presos polítics i els exiliats i en demana l’alliberament com més aviat millor.
Intentaré no parlar molt de números perquè, malgrat el que es pugui pensar, els
pressupostos i les xifres són una simple conseqüència de les coses que es fan o que es
deixen de fer, i justament per aquest motiu hem proposat cada any, sense èxit, la necessitat
de replantejar tot el pressupost de l’Ajuntament de Mataró. Les coses que es fan o es deixen
de fer han de tenir una motivació i això és el que cal explicar a la ciutadania, en lloc d’insistir
tant en les xifres.
Aprofito per insistir també en què aquests últims anys, amb la no presentació del PAM, es
dificulta la participació real de la ciutadania i la comprensió del que és el pressupost.
Nosaltres tenim la motivació i s’hauria de concretar entorn als tres grans reptes que vam
acordar en el marc del Mataró 20/22, que és la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de
qualitat, la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial i la imatge, promoció i
reconeixement de la ciutat. Aquests tres reptes són els que haurien de servir per decidir les
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inversions, sobre la base de si contribueixen o no a algun d’aquests reptes. I tot això és el
que trobem a faltar en aquest pressupost i també al Pla de Mandat, tot i que en tots dos
casos hem invertit més temps del que és habitual en la confecció dels documents. Pensem
que ni aquest pressupost ni el Pla de Mandat responen suficientment a aquests tres grans
reptes de la ciutat, ni tampoc transmeten a la ciutadania una idea sòlida de projecte de ciutat.
Amb la recuperació econòmica les desigualtats socials s’han eixamplat, probablement el
tipus d’ocupació que es genera, la provisionalitat, les baixes remuneracions, les dificultats de
trobar habitatge, etc., tenen molt a veure amb aquest creixement de la major desigualtat
social i territorial. Per a nosaltres aquesta hauria de ser la prioritat màxima del Govern, i no
hem vist al pressupost cap dotació especial en aquest sentit, ni als plans integrals de
Cerdanyola o de Rocafonda, ni el Pla de Mandat recull que aquesta sigui una prioritat per al
Govern municipal, més enllà d’un nou estudi sobre desigualtat social, segregació residencial
i capacitats institucionals a Mataró i ciutats de l’arc metropolità, que es realitzarà aquest
2020.
Ja tindrem temps, durant les al·legacions, de detallar quines són les propostes que
presentarem, alternatives en alguns casos, però sí que voldria comentar-ne alguns
exemples:
No hem vist cap pla de desplegament d’agents cívics als carrers ni tampoc cap pla de
desplegament de la Policia de Barri, ni cap proposta d’ampliació dels plans d’entorn.
Pel que fa al foment de l’ocupació, les partides de formació, intermediació, informació i
orientació baixen significativament.
Veiem també com la partida destinada a la promoció de l’esport escolar es redueix gairebé a
la meitat respecte al 2019, o que la proposta d’increment de la neteja de les escoles es
proposa compensar-la amb una reducció de la partida de manteniment dels edificis escolars,
una partida que ja servirà per pagar una part de les destrosses dels robatoris.
Algunes accions rellevants es planifiquen molt enllà en el mandat. L’anella verda, per
exemple, que ja formava part del PAM 2016, està prevista per al 2023. El projecte de la nova
biblioteca Molins-Cirera, previst per al 2022-2023. Pel que fa a habitatge, la promoció
d’habitatge protegit de lloguer està prevista per al 2022-2023. Per al 2023, les promocions
d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Fins al 2022, cap promoció d’habitatge
dotacional públic, i el tanteig i retracte, segons el Pla de Mandat, està posat per al 20222023. Cap referència al 30% d’habitatge protegit a les promocions que havíem aprovat al ple
passat.
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La reactivació del centre de la ciutat es confia plenament al Pla d’Impuls del Centre, però no
hi veiem cap previsió pressupostària relativa al model de gestió, ni hi ha una direcció
comercial professional, ni tampoc cap estudi de quin serà l’impacte, si és que finalment
aconsegueixen l’ampliació del Mataró Parc, ni la definició de cap figura directiva com un
comissionat. Això sí, col·loquem, i pensem que això no està bé, com a Pla d’Impuls del
Centre, la reforma de l’edifici de l’Ajuntament.
Pel que fa a turisme, comerç i empresa, baixen totes les partides i, en especial, la de
cooperativisme, comerç urbà i promoció de ciutat.
Tampoc hem vist cap projecte de remodelació i millora de la Plaça Gran, ni tampoc el Pla
d’Usos del Mercat, una cosa que no requeriria cap consum de diners.
Tampoc hem vist cap partida destinada a resoldre el tap d’expedients que hi ha a Llicències
ni per dotar el servei de la capacitat inspectora necessària.
Finalment, en un context com el que tenim de declaracions d’emergències climàtiques i de
fenòmens meteorològics, com el que lamentablement hem viscut (i em sumo a l’agraïment a
tot el personal de l’Ajuntament i al Govern també per la seva dedicació, així com a la gent
d’emergències i a la ciutadania per la seva prudència), no podem deixar de banda la
recollida de la brossa i la incidència que aquesta partida té en el pressupost municipal. He
vist que la partida d’ingressos per recollida selectiva s’ha pressupostat igual que al 2019,
inferior als anys 2017-2018, i no ho entenc en un context en què recollirem més
selectivament. Per què no tindrem més ingressos d’Ecoembes, Ecovidrio...?
També compartim que una part de l’increment del contracte ha de ser per als treballadors,
molt maltractats pel contracte anterior, però la resta d’increment en bona part hauria de ser
inversió i no despesa corrent. Volem veure exactament en què es basa, ja que ens sembla
absolutament excessiu.
Veiem en aquest punt una retenció de crèdit per inversió de fins a 6 milions d’euros. El
pressupost en recull 1,5, que correspon a material adquirit per FCC. Se suposa que el que
torni a agafar la concessió es farà càrrec d’això, però si no es fa haurem de dir quines
partides per aquest import es veuran afectades.
Com deia, ja tindrem temps en aquest període d’al·legacions de parlar d’idees, de projectes,
d’inversions alternatives, de les coses que faríem..., però també de les coses que hauríem
de deixar de fer. Per això, ens sembla que la posició més lògica en aquest moment és la
d’abstenció en aquesta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Mataró.

14

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, agraeix l’aportació dels tres grups municipals, especialment la del grup d’ERCMES pel seu posicionament d’abstenció, i hi continuarem treballant durant les properes
setmanes.
Abans de res, comento que també portem l’aprovació de dues plantilles i RLT. La de
l’Ajuntament obeeix a un acord 100% amb els sindicats, en la línia d’adequar l’organització i
de potenciar una sèrie de serveis, que es veuen més reflectits en la modificació que no pas
altres, com en l’àmbit de l’economia social i solidària, de les polítiques públiques d’ocupació,
dels drets socials i de suport a entitats, els plans integrals territorials i, també, en el tema de
gestió de llicències i disciplina urbanística.
Molts canvis són organitzatius per tenir una organització més flexible i polivalent, per
tecnificar la plantilla, per adequar llocs de treball, per reduir temporalitat i rotació de personal
o per promoure la carrera professional.
En el cas de la RLT i plantilla del Mataró Audiovisual és la foto actual del personal que hi té
amb les retribucions corresponents i els increments previstos per al 2020 segons el conveni
signat fa un any i escaig.
Finalment, responent a Ciutadans, la despesa de personal que més creix és la del propi
increment del conjunt de la plantilla i la segona, amb diferència, és la Policia Local.
Respecte a la intervenció de Junts per Mataró, estic totalment amb la diagnosi que sense
recursos no es poden abordar temes com, per exemple, els problemes territorials de
Rocafonda i de Cerdanyola, però aquests recursos que falten són precisament els de la
Generalitat.

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 .
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Direcció de Recursos Humans

APROVAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

2 -

DE MATARÓ I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY
2020.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la proposta següent:

I.

“Antecedents

En data 5 de desembre de 2019, el servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de
Recursos Humans i Organització ha emès dos informes de proposta d’aprovació de la plantilla
de personal de l’Ajuntament de Mataró i de la relació de llocs de treball (RLT) per a l’any 2020,
informes que es donen per reproduïts i s’adjunten al present expedient.
II.

Fonaments de Dret

A) En relació a la RLT:
1. Les qüestions referents a la RLT i la seva modificació es regulen, entre d’altres, a
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 29 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de
les entitats locals, en el què es preveu el mateix tràmit per la seva aprovació i per les
seves modificacions.
2. L’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la relació de llocs de treball
s’ha d’elaborar ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, respecte dels
quals aquesta assessora no pot pronunciar-se davant la manca d’elements suficients
per a la seva valoració.
3. Pel que respecte a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Ple
de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de
treball i de totes les seves modificacions.
4. Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del
pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui
establerta.
16

5. La RLT s’ha d’ajustar a les previsions del marc pressupostari. Atès que a dia d’avui no
ha estat aprovada la llei pressupostària per a l’any 2020, el marc legal a contemplar és
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE
04/07/2018), actualment prorrogada per a l’exercici 2019.
Cal destacar en aquest sentit el seu article 18, punt dos, relatiu a les despeses del
personal al servei del sector públic, el qual estableix en quant a les bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica en matèria de les indicades despeses
de personal el següent:
“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos
de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que al incremento del PIB se
refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de
trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se
aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará
traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora
de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o
la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del
sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el
ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.”
B) En relació a la plantilla:
1. La vinculació entre plantilla i pressupost troba el seu precedent a l’art. 14 de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, norma que en els seus
articles 15 i 16 regula també l’instrument tècnic denominat Relació de Llocs de Treball
(RLT). L’anterior es complementa mitjançant l’art. 126 del RD Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, que estableix:
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Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
L’article 126 esmentat també contempla que a la plantilla s’uniran els antecedents,
estudis i documents acreditatius que s’ajusten als principis citats i que es poden
ampliar, sense perjudici de les limitacions específiques contingudes en les lleis
especials o conjunturals, en els següents supòsits:
a) quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció
d’altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables.
b) sempre que l’increment de les dotacions sigui com a conseqüència de
l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin
imposats per disposicions legals.
2. L’article 129.3 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
estableix que correspon als òrgans de la Corporació local, segons la distribució de
competències prevista a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local, les competències en matèria de personal al seu servei i, en particular,
l’aprovació de plantilles i relacions de llocs de treball i llurs modificacions.
3. Altrament, l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que correspon a cada
corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de
comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Així mateix, cal remarcar que es disposa que les plantilles hauran de respondre als
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’organització
general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin sobrepassar els
límits que es fixin amb caràcter general.
4. En anàleg sentit a l’exposat anteriorment, l’article 69 de del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’Empleat Públic, recull que cada administració pública planificarà llurs recursos
humans d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que els sigui d’aplicació.
I que aquesta planificació tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia
en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics
disponibles mitjançant la dimensió adequada de llurs efectius, llur millor distribució,
formació promoció professional i mobilitat.
5. El contingut de la plantilla es recull a l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el qual, estableix
que aquesta ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i
l'eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
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constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin d’acord
amb la titulació exigida per al seu ingrés.
També refereix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió
en què s’aprovi el pressupost. I que un exemplar de la plantilla amb el total de les
retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels
documents que integren el pressupost.
6. Els drets retributius dels empleats públics venen recollits en el Capítol III del Títol III del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Convé destacar l’art. 21 en el què es determinen les quanties i els increments
retributius:
1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales
de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento
de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio
presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
7. És rellevant destacar, en relació amb l’anterior, que els costos de personal que es
continguin a la plantilla s’han d’ajustar a les previsions contingudes a l’actualment vigent
llei de pressupostos, la Llei General Pressupostària per a l’any 2018, aprovada per la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de
conformitat amb l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, així com també a les
previsions que es contemplin a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que
s’aprovi per a l’exercici 2020.
8. L’art. 37.2 del TREBEP, exclou de la necessitat de negociació les decisions de
l’administració que afectin a llurs potestats d’organització, no obstant això –continua el
precepte- quan les conseqüències de tals decisions tinguin repercussió en les condicions
de treball dels funcionaris previstes en el paràgraf anterior (en referència a l’art. 37.1 del
TREBEP), procedirà la negociació de tals condicions amb les organitzacions sindicals.
9. Respecte a l’entrada en vigor de la nova classificació professional, la Disposició
transitòria tercera del TREBEP, preveu que transitòriament, els grups de classificació
existents a l’entrada en vigor de l’Estatut, s’integren en els grups de classificació
professional de funcionaris previstos en l’article 76, d’acord amb les següents
equivalències que s’hi contenen.
10. L’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que també regula l’aprovació de la
plantilla dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n còpia
d’aquesta i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relaciones
Institucionals en el termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-se de publicar
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íntegrament en el BOP i en el DOGC (la publicació en el DOGC només ha de contenir
la referència al BOP on s’ha publicat).
11. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, d’acord amb l’art. 22.2 lletra i) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és el Ple de la
Corporació.
S’ha complert amb el tràmit de negociació i informació amb la representació dels/de les
treballadors/es, en sessió de dates 26 i 28 de novembre, i 3 i 5 de desembre de 2019,
segons es recullen a les actes corresponents, que s’incorporen igualment al present
expedient.
Vist l’informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any
2020, segons document aportat pel Servei de Desenvolupament i Organització de la
Direcció de Recursos Humans i Organització.
Segon.- PUBLICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró al BOPB.
Tercer.- APROVAR la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2020,
segons document aportat pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció
de Recursos Humans i Organització.
Quart.- PUBLICAR l’esmentada aprovació de la plantilla al BOPB i al DOGC (la
publicació en el DOGC només ha de contenir la referència al BOP on s’ha publicat) i
trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i
corresponent als membres del grup municipal de En Comú
Podem Mataró (2).

Vots en contra:

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
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APROVAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE

TREBALL

DE

L’ENTITAT

PÚBLICA

EMPRESARIAL

MATARÓ

AUDIOVISUAL PER A L’ANY 2020.

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

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Lloc

Plaça

A1

Gerent

Lloc

Plaça

Sou base
(€/any)
23.246,86

Sou base
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CD

CE

12.099,36

25.504,08

complements

(€/any)

CR

CC

CF

CDIS

Cap de servei

A1

25.000,00

6.000,00

2.500,00

500,00

Coordinador/a

A1

21.817,95

1.114,20

1.671,10

464,25

ENG-Periodista

A1

20.578,45

1.829,20

457,3

Tècnic/a especialista

C1

20.390,41

1.390,26

463,48

Administratiu/a

C1

21.000,00

2.000,00

Aux. administratiu/a

C2

16.233,08

491,91

CD - Complement de destí
CE - Complement específic
CR - Complement de
responsabilitat
CC - Complement de
Coordinació
CF - Complement funcional
CDIS - Complement de
disponibilitat

Segon.- PUBLICAR la relació de llocs de treball i amb la seva exposició al públic fins a
l’aprovació definitiva del Pressupost a la qual acompanya.

Tercer.- APROVAR la Plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Mataró
Audiovisual de l’any 2020, segons document aportat per l’Entitat Annexa a la present.

Plantilla de Mataró Audiovisual per al 2020:
PERSONAL FUNCIONARI

Administració Especial/ sub escala tècnica

PLANTILLA 2020
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Denominació
Tècnic/a Superior

Grup

Places

A1

1

Observacions
Passa a laboral quan
quedi vacant

PERSONAL LABORAL

Administració Especial/ sub escala tècnica

PLANTILLA 2020

Denominació

Grup

Places

Cap

A1

3

Coordinador

A1

5

ENG Periodista

A1

7

Tècnic

C1

9

Administratiu

C1

2

Auxiliar Administratiu

C2

1

Vacant

27

TOTAL

Quart.- PUBLICAR l’esmentada aprovació de la plantilla al BOPB i al DOGC (la publicació
en el DOGC només ha de contenir la referència al BOP on s’ha publicat).

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i
corresponent als membres del grup municipal de En Comú
Podem Mataró (2).

Vots en contra:

2, corresponent als membres del grup municipal de 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).
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, confirma que queda aprovat inicialment el
pressupost de l’Ajuntament de Mataró i la relació de llocs de treball de la corporació
municipal i del Mataró Audiovisual.
Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Estic segur que continuarem tenint un
diàleg franc i sincer per abordar tant els reptes com la realitat econòmica i social de la ciutat.
Agraeixo sincerament la feina feta, dedicació i esforç de tot l’equip de gestió econòmica de
Mataró per a la preparació dels pressupostos.
Esperem que la nit transcorri sense incidents i que demà puguem donar per acabada l’alerta
a la ciutat pel temporal.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19:40 hores, el Sr. President aixeca la
sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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