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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
CONSORCI PORT DE MATARÓ
ANUNCI de determinats acords adoptats pel Consell de Govern en sessió de 31 de març de 2022.
Anunci de determinats acords adoptats pel Consell de Govern en sessió de data 31 de març de 2022:

1. CONCURS PER A L'ADEQUACIÓ I EXPLOTACIO DE LES INSTAL·LACIONS DE LES ANTIGUES OFICINES
ADMINISTRATIVES DEL PORT DE MATARÓ
El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, prèvia aprovació dels
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, ha acordat convocar
concurs per a l'atorgament d'una concessió demanial per a l'adequació i explotació de les instal·lacions de les
antigues oficines del Consorci Port de Mataró amb codi d'expedient CPM2022CD001:
- Objecte: iniciar el procediment de concurs obert per a l'atorgament de concessió demanial per a l'adequació i
explotació de les instal·lacions de les antigues oficines del Consorci Port de Mataró, el seu jardí i opcionalment
espais annexes; ), amb l'aportació, execució i instal·lació per part de la concessionària, de les actuacions i dels
elements necessaris per a la seva explotació mitjançant l'exercici d'una activitat econòmica.
- Documents d'interès per als concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el model
normalitzat de sol·licitud de participació, estaran a disposició de les persones interessades a les oficines del
Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org ,
durant el període de presentació de sol·licituds.
- Documentació a presentar: Les persones interessades hauran de presentar obligatòriament dins del termini
indicat en l'anunci de convocatòria, una sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el model
normalitzat que per a aquest procediment es posa a disposició de totes les persones interessades a les oficines
del Consorci Port de Mataró o al web http://www.portmataro.com, juntament amb tota la documentació que
s'especifica en el plec de bases del concurs:
A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de contractar
B) Documentació tècnica
b.1.) Proposta d'explotació
b.2.) Memòria tècnica
b.3.) Mesures de sostenibilitat
C) Proposta econòmica:
c.1.) Proposta econòmica ajustada al model normalitzat que consta a l'annex 6 dels Plecs.
c.2.) Estudi econòmic-financer.
D) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de capacitat i de solvència econòmica i financera,
de conformitat amb el model que consta a l'annex 5 del Plec.
E) Justificant de constitució prèvia d'una garantia provisional corresponent al 2% del pressupost total de les
obres o instal·lacions a realitzar, o bé de les actuacions necessàries de millora, adequació i manteniment.
- Presentació de proposicions: les sol·licituds s'hauran de presentar directament a les oficines del Consorci Port
de Mataró (Passeig de Callao s/n 08301 Mataró) en sobre tancat en paper i en un pendrive al seu interior, on
caldrà incloure-hi un índex de la documentació aportada.
No s'admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, sense incloure la documentació
requerida com a obligatòria, sense signatura, així com les presentades fora del termini de presentació fixat en
aquest anunci.
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- Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del dia 29 de juliol de 2022.

2. APROVACIO DELS PREUS PRIVATS DEL CONSORCI PORT DE MATARÓ PER A L'EXERCICI 2022.
El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, ha aprovat els
següents preus privats per a l'exercici 2022, els quals entraran en vigor a partir de l'endemà de la seva
publicació al DOGC.

Dret d'accés amb vehicle
Fins 60 minuts al dia gratuïts

0

0

0

Motos, persones de mobilitat reduïda, personal i proveïdors del
Consorci

0

0

0

0,03471 €/min

0,00729

0,042 €/minut,
2,52 €/h

Minut rotació (arrodonida a 5 cèntims inferiors)

Pèrdua tiquet

59,95€

Titulars autoritzacions

47,31
€/setmana
94,62€/mes

9,94
19,87

Abonaments de 100 h per concessions

57,25
€/setmana
114,49 €/mes
62,45 €

Preu jornada dinamització

7,10 €

Bonificació per esdeveniments

50%

Targeta any natural General

378,49

79,48

457,97 €

Targeta any natural Concessió local (fins 75m2)

S/C (1a
targeta)

50% 2na
targeta

228,98 €

Targeta any natural Titulars d'autoritzacions

189,24

39,74

228,98 €

Targeta any natural Titulars de la targeta mobilitat (de dilluns a
divendres)

278,71

58,53

337,23 €

Targeta any natural conveni Mobilitat
De dilluns a divendres excepte juliol i agost

231,84

48,89

280,53

10,22 €/m
eslora

2,15

12,56 €

Rampa Pujada i/o baixada

20,37

4,28

24,65 €

Talonari de 10 pagament anticipat

152,79

32,08

184,87

Talonari de 50 pagament anticipat

284,05

59,65

343,70 €

Bugaderia de 6h a 22h

5,16

1,08

6,24 €

Assecadora

2,56

0,54

3,09 €

Remolc terrestre
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10 fitxes Bugaderia i assecadora

25% descompte

50 fitxes

50 %
descompte

Gestió certificat Marpol anual

9,29

1,95

11,24 €

Aigües brutes (Per cada 10l o fracció)

9,29

1,95

11,24 €

Olis (Per cada 5l o fracció)

9,29

1,95

11,24 €

18,63

3,91

22,54 €

4,64

0,97

5,62 €

Drets d'imatge per dia

438,44

92,07

530,51 €

Tramitació de modificació de títol

98,02

20,58

118,61 €

Inspecció tècnica

98,02

20,58

118,61 €

Aigües de sentines (Per cada 5l o fracció)
Residus sòlids (Per cada 5Kg o fracció)

Actuació Personal portuari

59,68 €/h

3. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE CONCESSIONS DEMANIALS
D'acord amb el que disposa l'article 56.2 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en
aigües marítimes i continentals, es fa públic que s'han sol·licitat les següents modificacions de les concessions
administratives per la ocupació i explotació de locals a la zona comercial del Port de Mataró:
a) La mercantil “Pirata-Res S.L.”, titular de la concessió demanial sobre el local núm. 3 i pèrgoles 1 a 4,
sol·licita la modificació de la concessió, ampliant la superfície objecte de concessió, mitjançant l'ocupació de 2
pèrgoles més (la 5 i la 6).
b) El Sr. EGF, titular de la concessió demanial sobre els locals 7A, 8A, 9A (LC0B37E1 i LCB38E1P), ha sol·licitat
la modificació de la concessió, ampliant la superfície objecte de concessió, mitjançant l'ocupació de 75 m 2 de
terrassa.
En el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC, es podrà
consultar l'expedient administratiu a les oficines del Port de Mataró, Passeig de Callao s/n 08301 Mataró.
Durant aquest termini es podran presentar les al·legacions que es considerin a través del model de petició
genèrica que consta publicat al web http://portmataro.org/.

4. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRES MILLORA DEL PASSEIG DEL DIC D'ABRIC I DE RIBERA
El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, ha aprovat la
despesa derivada de l'execució del projecte d'obres de millora del passeig del dic d'abric i de ribera, sobre el
qual es dona publicitat de conformitat amb el previst a l'apartat j) de l'article 4 de la Llei 3/2007, del 4 de
juliol, de l'obra pública:
Objecte: Les millores del passeig previstes són:
- La creació d'un gran mirador sobre el mar situat sobre la zona final de l'espatller que permeti unes vistes a
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ponent sobre la Mediterrània.
- La comunicació del passeig superior i del nou mirador amb el vial inferior situat a cota de molls aprofitant per
fer-ho el nou espatller del martell de la bocana. Aquesta comunicació permet crear un circuit dins del port,
.habilitada per a persones amb mobilitat reduïda amb una rampa.
- La millora de la superfície del passeig superior del dic d'abric que després de 30 anys de servei necessita
actuacions de millora del paviment i de les juntes estructurals.
- implantació d'un nou passamà situat a 110 cm de la rasant i desplaçat cap a l'interior de la barana de la zona
comercial i canaleta de recollida d'aigua
De conformitat amb l'article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, s'obre un període d'exposició pública als efectes de
consulta i formulació d'al·legacions del projecte citat, el qual resta a disposició del públic durant el termini de
vint dies hàbils, des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), en hores d'oficina, Consorci Port de Mataró, Passeig Callao s/n 08301 Mataró. També es
podrà consultar el projecte a la web del Consorci Port de Mataró a l'adreça següent: www.portmataro.com
Dins d'aquest termini, les persones físiques i jurídiques poden presentar a les dependències indicades els
escrits d'al·legacions que considerin pertinents en relació amb les característiques i l'objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Mataró, 30 de març de 2022

Margarita Díez Rilova
Gerenta

(22.117.111)
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