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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGULARAN LA CONTRACATACIÓ DE SERVEIS DE
PARTICIPACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE PILOT DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL DE L’
AGENDA URBANA MATARÓ 2030 SEGONS CRITERIS DE L’AGENDA URBANA ESPAÑOLA
Exp: 2022/000017104

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El Pla de Mandat 2021-2023, que per primer cop incorpora la perspectiva dels ODS en l'articulació i
seguiment de les accions de govern, situa com a primera prioritat del govern municipal ‘Plantejar una ferma
visió estratègica de ciutat amb un nou horitzó temporal 2030’, així com diverses accions estratègiques per a
donar resposta a les necessitats actuals de la ciutat i a les oportunitats i riscos de futur en aquests àmbits,
com per exemple, Promoure espais de reflexió i contrast estratègic, Establir una Agenda Urbana 2030 per a
Mataró, o projectes estratègics d'economia verda, economia blava i ciutat intel·ligent, entre d’altres. Un punt
de partida sobre el qual cal desenvolupar un exercici compartit per a definir una nova perspectiva
estratègica de ciutat d’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.
L'Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és la
Política Nacional Urbana que, de forma estratègica i amb una metodologia precisa i detallada, defineix i
desenvolupa els objectius -ja reconeguts per les Agendes urbanes internacionals- per aconseguir un
desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu.
Fruit d'un ampli consens derivat del procés de participació desenvolupat a l'efecte, aquesta política nacional
urbana de marcat caràcter integrat, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les entitats locals
per portar la perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seva mida i
població.
Mitjançant el reconeixement d'un decàleg d'objectius estratègics, l'AUE reclama actuacions concretes amb
un enfocament integrat que engloben:
1. L'ordenació del territori i l'ús racional del sòl.
2. El model de ciutat i la revitalització de la ciutat existent, evitant la dispersió urbana.
3. La necessitat d'atendre els impactes del canvi climàtic des dels fenòmens urbans.
4. La gestió sostenible dels recursos i l'economia circular.
5. El foment de la proximitat i d'una mobilitat sostenible.
6. La recerca de l'equitat i una major cohesió social.
7. L'impuls de l'economia urbana.
8. La garantia de l'accés a l'habitatge.
9. L'impuls de la innovació digital.
10.

La necessària millora dels instruments d'intervenció existents en l'actualitat.
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Per tot plegat, la implementació d'aquesta important estratègia resulta clau per aconseguir la necessària
transició verda, digital i cohesionada socialment, des d'una diversitat d'àmbits i sense perdre de vista el
caràcter holístic i integrador.
El Ple ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el desplegament del procés de
reflexió estratègica Mataró Agenda Urbana 2030, el qual s’ha posat ja en marxa mitjançant la presentació
del mateix en diferents espais de governança (Comissió Informativa Municipal de Presidència, Qualitat
Institucional i Estratègia Mataró o Consell Econòmic i Social, entre d’altres) i mitjançant el nomenament dels
comissionats que conformaran la Comissió Assessora del procés de reflexió.
En data 13 de setembre de 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fet pública
l’Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió
d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds per l'obtenció de les subvencions pel procediment de
concurrència competitiva.
L’objectiu d’aquesta línia d’ajudes, que s’inscriu en el Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR), a càrrec del mecanisme extraordinari Next Generation, és el de finançar l'elaboració de
projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini d’un
any, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i
integrat proposats per aquesta.
El procés prèviament iniciat per l’Ajuntament de Mataró per a l’elaboració de l’Agenda Urbana Mataró 2030
s’alinea metodològicament i estratègicamnet amb els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola, al mateix
temps que integra projectes i singularitats de la ciutat i innovacions d’enfocament (com la incorporació de
les missions, l’existència d’una Comissió Assessora externa o els diferents canals de comunicació i
participació), que tenen un elevat potencial per poder servir de model i guia, com a experiència pilot, perquè
altres entitats locals interessades puguin elaborar els seus propis Plans d'Acció amb certeses i eficàcia.
Per tant, l’Ajuntament compleix els requisits de participació en la convocatòria establerts per l’article 5 de
les bases reguladores, relatius al fet d’haver iniciat ja el procés d’elaboració del pla local i d’haver realitzat
un procés d’integració de la planificació estratègica existent.
El passat dia 11 de novembre de 2021 es va publicar la proposta de resolució provisional publicada a la
sede electrònica del Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana on s’acceptava la sol·licitutd
presentada per part de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes
pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola adjudicant la quantitat de 250.000 euros
corresponents al grup 5 de nivell de població de 100.001 i 300.000 habitants. i el passat 13 de desembre es
va notificar la resolució definitiva en la participació d’aquesta convocatòria.
L’ajuda obtinguda de la convocatòria ministerial suposa una clara oportunitat per a maximitzar no tan sols
els elements de reflexió i el component participatiu i comunicatiu del procés Mataró Agenda Urbana 2030 ja
iniciat, garantint que aquest arriba a tota la ciutadania i compta amb la participació activa de la mateixa i
dels diferents agents de la ciutat. Però al mateix temps, possibilitat establir una dinàmica de treball estable
per a l’acompanyament i supervisió metodològica per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, que permetrà avançar cap a un procés de planificació urbana integrada.
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De forma complementària als 3 principals reptes identificats a l'estratègia Mataró 2022, l’equip motor de
l’Agenda Urbana Mataró 2030 ha fet una pre idnetificació de 3 reptes urbans als que s’enfronta la ciutat de
Mataró, aliniats amb els objectius estratègics i específics de l’Agenda Urbana Epanyola que enumerem a
continuació:
1) La prevenció i la reducció dels impactes del canvi climàtic (OE 3, 4, 5 i 7) en una ciutat costanera
mediterrània com Mataró, a partir de l'avenç cap a la neutralitat climàtica, la gestió sostenible del
metabolisme urbà, la transformació de la mobilitat urbana i la transició circular de la base productiva, de
consum i de provisió de serveis.
2) La revisió del planejament urbanístic actual (OE 1 i 2), a partir d'una aproximació integral que revitalitzi la
ciutat existent, conservi com un actiu singular l'equilibri d'usos del sòl del model de ciutat (que s'estructura
en un terç urbà , un terç agrícola i un terç forestal) i impulsi la generació d'infraestructures connectores i la
regeneració urbana.
3) El posicionament de Mataró a l'àmbit comarcal i metropolità (OE 10), a partir de projectes transformadors
supramunicipals que incorporin la dimensió de l'àrea urbana funcional de Mataró o que contribueixin a la
generació d'un model policèntric de regió metropolitana.
Un cop especifiat i contextualitat la dimensió del projecte:
Es fa constar que l’Ajuntament té una manca de recursos personals i materials per l’execució del servei i no
esdevé adequat ni necessari augmentar aquests a efectes de realitzar el projecte amb mitjans propis.
2. OBJECTE
L’objecte principal del present plec és establir els elements necessaris per la formalització del procés per a
la selecció d’un contractista adjudicatari. L’objecte del contracte, en forma de contracte de serveis,
consisteix en la determinació de les condicions de prestació del servei d’assistència tècnica per l’elaboració
del projecte pilot del Pla d’Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030 de l’Agenda Urbana Espanyola en les
accions associades de Participació que es detallen posteriorment.
Qualsevol dels adjudicataris haurà de tenir en compte les singularitats i la metodologia específica
proposada per l’Agenda Urbana Española facilitada pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

3. TASQUES I FUNCIONS A DESENVOLUPAR PEL CONTRACTISTA
Participació: Disseny i execució d’una proposta de participació que contempli la metodologia que proposa
per l’AUE. Es preveu una proposta on s’inclogui la dinamització de sessions presencials amb agents
experts amb vinculació al territori (estimació de 10 sessions presencials aproximadament), mitjançant
metodologies innovadores i disruptives en els diferents àmbits: Ciutat pròspera, inclusiva, resilient,
ecològica/saludable, i el transversal intel•ligent/connectada. També la dinamització de debats presencials
de ciutat (estimació de 5 debats aproximadament). A partir de les sessions de participació presencial,
caldrà fer l’anàlisi, recull i redacció de continguts i resultats segons els criteris marcats per part de l’AUE en
la confecció de la diagnosi i pla d’acció de l’Agenda Urbana de Mataró.Per al disseny i implementació del
Pla de Participació, a partir dels objectius i tasques proposades, s’estimen 400 hores de servei de
consultoria.
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Objectius:
Impulsar i facilitar la participació i intervenció de varietat d’agents i actors en l’elaboració del Mataró Agenda
Urbana 2030.
Fites d’assoliment mínim:
10 Sessions de fòrums de treball amb agents locals.
5 Sessions de debat.
Recull d’aportacions i propostes per a l’elaboració del Pla d’Acció del Mataró Agenda Urbana 2030.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà durant l’any 2022, fins al mes de juliol de 2022

5. CONDICIONS TÈCNICO PROFESSIONALS D’EXECUCIÓ
Per a l’execució de treballs especificats en el present document, l’adjudicatari haurà de disposar dels
mitjans personals i materials que en cada moment siguin necessaris, sense que pugui al·legar la falta o
insuficiència d’algun d’ells per no redactar un projecte o incomplir els terminis que s’estableixin en els
contractes. Així mateix, haurà d’assegurar el compromís de complir amb els requisits del principi de no
causar perjudici significatiu (DNSH per les seves sigles en anglès), d’etiquetatge verd i digital i dels altres
principis transversals establerts en el PRTR. Aquestes condicions són d’aplicació per cadascun dels lots del
present expedient de licitació.
L’adjudicatari haurà de disposar com a mínim del següent personal tècnic:
a) Un interlocutor amb l’Ajuntament que realitzarà les funcions de direcció i serà la persona amb
capacitat tècnica designada expressament per :
- Actuar com a representant de l’Adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència, així
com altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals.
- Organitzar l’execució dels treballs e interpretar i posar en pràctica les directius rebudes per part del
responsable.
- Col·laborar i treballar conjuntament amb els responsables del projecte en el seguiment i resolució
de problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament del treball.
La persona que desenvolupi les tasques de direcció i responsable del projecte i almenys dos dels tècnics
que participin en la prestació dels serveis hauran d’acreditar titulació universitària superior.
L’Ajuntament de Mataró quedarà eximit de tota relació laboral i jurídica amb el personal de la contractació ja
sigui de plantilla fixa o de contractació puntual per part de l’adjudicatari.. Incloent el pagament de totes
aquelles quantitats que per qualsevol concepte el contractista hagi d’efectuar derivats de la relació laboral
que mantingui amb ells.
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Els adjudicataris hauran d’identificar al personal assignat al present contracte, així com els seus
currículums i acreditacions amb la finalitat de poder realitzar el corresponent seguiment d’execució el
contracte.

6. PROPIETAT DELS RESULTATS DELS TREBALLS CONTRACTATS
La propietat intel·lectual, drets d´explotació i d´altres drets diferents de l´autoria moral de tots els treballs,
sigui quin sigui el seu format i/o suport, que es realitzin en el marc del present contracte, serà de
l´Ajuntament de Mataró, als efectes del previst a l´article 43 del RDL 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova
el Text refós de la Propietat Intel·lectual.

7. TERMINI D’ENTREGA DELS PROJECTES I ABONAMENT DELS TREBALLS
Els projectes s’iniciaran l’endemà de la formalització del contracte iniciant de manera immediata les tasques
especificades en els contracte del lot corresponent.
L’entrega dels projectes es supeditarà als terminis establerts en cada contracte.
La forma d’abonament dels treballs es farà amb el justificant d’haver presentat el projecte davant l’entitat
objecte de la convocatòria, un cop adjudicat el contracte.

8. PENALITZACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT
El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar l’aplicació de penalitats, que
hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10%
del pressupost del contracte.
L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari, facultarà
l’Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el
contracte amb pèrdua de la fiança o aplicació de les penalitats prescrites per les disposicions vigents.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del contracte,
l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb
imposició de noves penalitats.
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