
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI PORT DE MATARÓ

ANUNCI relatiu als acords adoptats pel Consell de Govern de 14.12.2022.

Anunci dels acords adoptats pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2022:

1. APROVACIO DELS PREUS PRIVATS que seran vigents des del dia següent a la publicació al DOGC

preu IVA Total

Dret d'accés amb vehicle

Fins 60 minuts al dia (1 juny-30 setembre) 0 0 0

Fins a 120 minuts dia (1 octubre-30 de maig) 0 0 0

Motos, persones de mobilitat reduïda 100%, personal i proveïdors del
Consorci

0 0 0

Minut rotació (arrodonida a 5 cèntims inferiors) 0,03471 €/min 0,00729 0,042
€/minut,

2,52 €/h

Pèrdua tiquet 49,54 10,41 59,95€

Serveis prepagament:

12 h 12,40 2,6 15 €

24 h 20,66 4,34 25 €

setmana 61,98 13,02 75 €

mes 123,96 26,04 150 €

Abonaments de 100 h per concessions 86,64 17,36 100 €

Preu jornada dinamització 5,87 1,23 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 €
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Targeta any natural amb targeta mobilitat (vàlida 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

Remolc terrestre 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 €

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 €

Aigües de sentines (Per cada 5l o fracció) 18,63 3,91 22,54 €

Residus sòlids (Per cada 5Kg o fracció) 4,64 0,97 5,62 €

Drets d'imatge per dia

Reportatge fotogràfic o documental 247,93 52,07 300
€/jornada

Filmació o publicitat 495,87 104,13 600
€/jornada

Fins 4h en jornada laboral, a partir del 3er dia 50%

Tramitació de modificació de títol 98,02 20,58 118,61 €

Inspecció tècnica, 98,02 20,58 118,61 €

Actuació Personal portuari 59,68 €/h
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Quota manteniment

Embarcació 8x3 94,84 €

Embarcació 10x3,5 126,83 €

Pallol 13,74 €

Aparcament 15,99 €

2. CONCURS PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN EDIFICI PER ACTIVITATS DE TURISME NÀUTIC AL
PORT DE MATARÓ (CPM2023CD001)

Objecte: iniciar el procediment de concurs obert per a l'atorgament de concessió demanial per a la construcció i
explotació d'un edifici que sigui la base per activitats de turisme nàutic i poder disposar opcionalment de l'espai
de moll necessari al moll T i l'annex a la rampa per l'amarrament d'embarcacions i artefactes.

Documents d'interès per als concursants: el plec de bases del concurs estarà a disposició dels interessats 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 proposicions.

Documentació a presentar: els concursants hauran de presentar la documentació que s'especifica en el plec de
bases del concurs a les: oficines del Consorci en suport paper i pen-drive :

Termini fins les 13.00 hores del 24 de febrer de 2022.

3. MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE CONCESSIONS DEMANIALS

Renuncia i disponibilitat dels local comercials de la planta inferior: (15b i 16), (26 i 27) i 28,

Documents d'interès per als interessats: el plec de bases del concurs estarà a disposició dels interessats a les
oficines del Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web
www.portmataro.org

Documentació a presentar: els concursants hauran de presentar la documentació que s'especifica en el plec de
bases del concurs a les: oficines del Consorci en suport paper i pen-drive

4. PROJECTE D'OBRES DE REFORMA DE L'APARCAMENT

Objecte: Reforma de l'esplanada de l'aparcament

Documents d'interès per als interessats: el plec de bases del concurs estarà a disposició dels interessats a les
oficines del Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web
www.portmataro.org

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 dels projectes citats, els quals resten 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.org

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.
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5. DECLARACIÓ D'EMBARCACIONS ABANDONADES

Es declaren abandonades les embarcacions següents:

- ADA 7ª BA-2-3896

- CHAPARRITA7ª BA-5-320-03

- ALMAR UNO 7ª BA-5-551-00

- BENETEAU ANTARES 7ª TA-3-68-07

6. CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIO

El Consorci Port de Mataró fa pública la convocatòria per processos d'estabilització, mitjançant el sistema
selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Port
de Mataró

Subgrup Cos i escala Places Sistema de selecció

- B1 Responsable de Comptabilitat 1 Concurs oposició

Termini presentació: 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació

Termini resolució: Donar un termini de 6 mesos per a la resolució del concurs

Documentació d'interès: les bases del concurs estan publicades al web www.portmataro.org

7. OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER ESTABILITZAIÓ

El Consorci Port de Mataró fa pública l'oferta pública per la estabilització temporal dels anys 2020-22, aprovada
pel Consell de Govern, de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la
reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que inclou:

Subgrup Cos i escala Places Sistema de selecció

- D1 Responsable d'Atenció a Usuari 2 Concurs oposició (obert)

- C1 Mariner1 Concurs oposició (obert)

- A1 Responsable jurídic 1 Concurs oposició (obert)

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
Conseller del Departament de Territori, d'acord amb l'article 75.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en el termini d'un (1) mes a comptar
des de l'endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri
procedent

Mataró, 16 de desembre de 2022

Margarita Díez Rilova

Gerenta

(22.350.185)
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