
ACTA NÚM. 10/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  8 DE JULIOL DE 2015. 

======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vuit de juliol de dos 

mil quinze, essent les 19 hores i 35 minuts de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  TINENT D’ALCALDE       (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC) 
JOAQUM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ REGIDOR (C’s) 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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 

5342/2015 de 3 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 8 de juliol de 2015 

Òrgan: Secretaria General 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el 
proper dimecres 8 de juliol de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
                                                              ORDRE DEL DIA  
 

 
1 Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple. 
 
2 Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives. 
 
3 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors. 
 
4 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal 

eventual. 
 
5 Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats 

públiques o privades.  
 
6 Modificació de llocs de treball i de la plantilla  
 
7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4919/2015 de 15 de juny, sobre el 

nomenament de Tinents d'Alcalde. 
 
8 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny,  sobre delegació 

de competències a regidors delegats. 
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9 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5337/2015, de 3 de juliol, sobre creació, 
composició i competències de la Junta de Govern Local 

 
10 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5341/2015 de 3 de juliol, sobre creació i 

composició de la Mesa de Contractació. 
 
11 Donar compte Decret de l’alcaldia núm. 5321/2015 de 3 de juliol, de modificació 

d’Organigrama. 
 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia, 

indica que en Junta de Portaveus es va marcar el posicionament en una única intervenció per 

cada grup municipal, les intervencions seran de 10 minuts, després el torn de replica de 5 

minuts. Recorda que no s’acumula el temps de la 1a. Intervenció a la replica.  

 

A continuació cedeix la paraula al regidor Juan Carlos Jerez Antequera que farà un repàs a 

les Mocions i Decrets que es presenten en aquest Ple en posicionament del govern municipal. 

 

 

1 -  MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

Moció següent 

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la 

competència del Ple. 
d) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 

d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions 
Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 
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L’article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) obliga als Ajuntaments de municipis 
de més de 20.000 habitants a celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes; així mateix el 
Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim 
de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-    L’Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer 
dijous de cada mes, a les set de la tarda. 
 
En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la 
mateixa hora. 
 
Segon.-  De conformitat amb allò que assenyala l’article 90.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es celebraran en segona 
convocatòria, un dia després a la mateixa hora, i si aquest dia fos festiu, el següent hàbil. 
 
Tercer.-  En casos excepcionals, l’Alcalde  -previ acord de la Junta de Portaveus-  podrà 
traslladar el dia de celebració de la sessió ordinària en primera convocatòria, convocant-la 
com a mínim amb 2 dies d’antelació.” 
 

 

 

 

2 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES 

COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

Moció següent 

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
e) Periodicitat de sessions del Ple. 
f) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
g) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la 

competència del Ple. 
h) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 

d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions 
Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 
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La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris 
de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions 
resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin 
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Junta de Govern Local quan aquesta actua 
amb competències delegades pel Ple. 
 
Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es 
constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s’han de 
sotmetre a la decisió del Ple. 
 
El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l’Alcalde, procurant que hi 
hagi correspondència entre elles i les àrees en què s’estructuren els serveis municipals. 
 
Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i 
s’extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l’assumpte en qüestió. 
 
L’Alcalde n’és el President nat, presidència que pot delegar en un Regidor. 
  
Les Comissions Informatives estan integrades per membres de tots els grups polítics de la 
Corporació. El nombre de membres de cada Comissió serà proporcional a la seva 
representativitat en l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Existiran  a l’Ajuntament de Mataró 5 Comissions Informatives Municipals 
permanents amb la denominació de: 
 
 CIM Àrea  de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica 
 CIM Àrea de Serveis a les Persones 
 CIM Àrea d’Acció Social 
 CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat 
 CIM Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

 
 
El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent: 
 
 
 CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  

 Tots els temes referits a l’àmbit de Secretaria General, Direcció Econòmica, Compres i 
Contractacions, Recursos Humans, Organització, Informàtica i Telecomunicacions, 
Atenció Ciutadana. 

 Els temes referits a l’àmbit de Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i 
Ocupació, Universitat, Promoció Internacionals, Agermanaments. 

 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 Els temes referits a Cultura, Esports,  Educació i Participació. 
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 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

 Els temes referits a Joventut, Dona, Gent Gran, Benestar Social, Salut i Consum, 
Política social d’habitatge; Ciutadania i Convivència, Cooperació i Desenvolupament. 

 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

 Els temes referits a l’àmbit de l’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
 
 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 

 Els temes referits a l’àmbit d’Espais Públics, Equipaments Municipals. I els assumptes 
referits a l’àmbit de Via Pública: Seguretat, Protecció Civil i Mobilitat. 

 
 
Segon.-  Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent de 
cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup 
ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal. 
 
 
Tercer.-  D’acord amb les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden 
integrades de la següent manera: 
 
 
 CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
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 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
President:  Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

Suplent:  Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vicepresident: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
 
Vocals :  Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 
   Suplent: Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 

 
 
 
 

 
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 

 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent:  Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vicepresidenta: Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
 
Vocals :  Ignasi Bernabeiu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
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 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
Presidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent:  Isabel Martínez Cid (CiU) 
 
Vicepresidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 

 
 
 
 

 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
  Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
Vicepresidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent:  Miquel Rey i Castilla (CiU) 
 
Vocals :  Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  

Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
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Quart.-   Les Comissions Informatives Municipals es reuniran per convocatòria per escrit del 
seu President, feta amb 2 dies hàbils d’antelació, amb la periodicitat i dia i hora fixes que 
s’acordi en el si de la Comissió, i se’ls assignen les següents funcions, que determina l’article 
52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l’àmbit de la seva àrea respectiva, i 
concretament: 
 
a) Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la Comissió. 
b) Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió. 
c) Debat de les línies d’actuació de les Conselleries que integren la Comissió. 
d) Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que hagin de 

ser sotmesos a l’aprovació del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern Local. 
e) Rebre informació sobre els decrets signats per l’Alcalde i els seus delegats. 
 Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l’Ajuntament que no en formin part, 
els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM). 
 
 
Cinquè.-  Aprovar la creació de 2 Comissions Informatives Especials, les quals seran 
composades per un representant i un suplent de cada grup municipal. No obstant això a 
efectes de votació els representants de cada grup ponderaran el seu vot en funció del nombre 
de membres del seu grup en el Ple municipal. 
 
 
 
 
 
 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 

de la Corporació.  
 

Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
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 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 
totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 

 
President : Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

         Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU) 
Vicepresident:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent Juan Manuel Vinzo Gil (PSC)  
 
Vocals :   Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 
   Suplent: Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 

 
 
Sisè.-  La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, els 
problemes organitzatius no contemplats en el present acord. 
 

 

 

3  - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 

DEDICACIÓ DELS REGIDORS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

Moció següent 

  
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 
  
D’altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació que, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost 
municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguin. 
  
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la 
relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial i, 
per tant, amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al 
seu grau de responsabilitat. 
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En aquest sentit, es mantenen les quanties referides a retribucions vigents des de l’1 de gener 
de 2015 per l’Alcalde, pels Tinents d’Alcaldia 2n al 6é i pels regidors portaveus dels grups 
municipals. Es redueix en canvi les retribucions dels regidors no Tinents d’Alcaldia i es 
singularitzen, amb un lleuger increment, les retribucions del 1r Tinent d’Alcaldia. També es 
manté la quantia de les assignacions per assistència vigents. 
  
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar una retribució anual per a l’Alcaldia de 57.500 euros bruts, repartides en 
catorze pagues. Aquesta retribució ve referida al desenvolupament del càrrec en règim de 
dedicació exclusiva. 
  
Segon.- Les categories retributives de la resta de membres del Consistori serà la següent: 
  
A.1  La retribució del 1r Tinent d’Alcaldia, en règim de dedicació exclusiva, serà del 85% de 
l’establerta per l’Alcaldia. 
  
A.2    La retribució dels Tinents d’Alcaldia, del 2n al 6é, en règim de dedicació exclusiva, serà 
del 80% de l’establerta per l’Alcaldia.  
 
A.3 La retribució dels regidors delegats en règim de dedicació exclusiva serà del 78% de 
l’establerta per l’Alcaldia.  
 
A.4    La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació exclusiva serà 
del 66,41% de l’establerta per l’Alcaldia.    
 
A.5  El règim de dedicacions parcials dels tinents d’Alcaldia, regidors amb dedicació i regidors 
portaveus, s’atendrà a les següents condicions: 
  
a) Del 95% de les retribucions totals, en el cas de declaracions de compatibilitat per 

activitats públiques o privades puntuals. 
b) Del 85% o del 75% de les retribucions totals, en el cas de declaracions de compatibilitat 

per activitats públiques o privades que no impliquin dedicacions superiors a un 40% ó 
50% respectivament del còmput d’una jornada completa en l’altra activitat. 

  
Els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial 
tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de 
modificar les retribucions d’un membre de la Corporació a sol·licitud d’un grup municipal, 
sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions 
previstos a l’apartat segon del present acord. 
  
Quart.-   Fixar una assignació per assistència efectiva a sessions plenàries de 626,21 euros 
per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la 
dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: participació en comissions 
informatives, estudi dels assumptes, reunions de grup municipal, etc. Pel concepte 
d’assistència a sessions plenàries els regidors no podran percebre una quantia superior a 
7.514,54 euros anuals. 
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Cinquè.-  Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i per assistències seran 
incrementats automàticament amb efectes de l’1 de gener de cada any, d’acord amb les 
variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel 
període anual corresponent.  
 
Les retribucions dels tinents d’Alcaldia, dels regidors delegats i dels portaveus, tindran efectes 
13 de juny de 2015. Les retribucions de l’Alcalde Sr. David Bote Paz i del 6é tinent d’Alcaldia 
Sr. Juan Carlos Jerez Antequera tindran efectes 1 de juliol de 2015. 
  
Sisè.-  El quadre de retribucions i assignacions resultants és el següent: 
 

 COGNOMS, NOM G.M. CÀRREC CONCEPTE 
RÈGIM 
DEDIC. 

RETRIB. 
ANUAL 

ASSIST. 
(màxims) 

BOTE PAZ, DAVID PSC Alcalde DEDIC.EXCL. 100% 57.500  
FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM CIU 1r Tin. Alcaldia DEDIC.EXCL 100% 48.875  

MORENO ROMERO, NÚRIA PSC 
2a Tin. 
Alcaldia 

DEDIC.PARC. 
95% 

43.700  

CALPE MARQUET, NÚRIA CIU 
3a Tin. 
Alcaldia 

DEDIC.PARC. 
95% 

43.700  

VINZO GIL, JOAN MANUEL PSC 4t Tin. Alcaldia DEDIC.PARC 75% 34.500  

REY CASTILLA, MIQUEL CIU 
5é Tin. 
Alcaldia 

DEDIC.PARC. 
95% 

43.700  

JEREZ ANTEQUERA, JUAN 
CARLOS 

PSC 
6é Tin. 
Alcaldia 

DEDIC.EXCL. 
100% 

46.000  

MARTÍNEZ CID, ISABEL CIU 
Regidora 
deleg. 

DEDIC.EXCL. 
100% 

44.850  

VADELL TORRES, MIQUEL 
ÀNGEL 

PSC 
Regidor 
delegat 

DEDIC.EXCL. 
100% 

44.850  

FONT I MORERA, JOSEP MARIA CIU 
Regidor 
delegat 

DEDIC.PARC. 
85% 

38.122,50  

MERCHÁN CIENFUEGOS, 
MARISA 

PSC 
Regidora 
deleg. 

DEDIC.EXCL. 
100% 

44.850  

TEIXIDÓ I PONT, FRANCESC ERC Portaveu DEDIC.EXCL. 100% 38.185,75  
SALICRÚ MALTAS, ANNA ERC Regidora ASSISTÈNC.   7.514,54 
CAMPRUBÍ CABANÉ, JOAQUIM ERC Regidor ASSISTÈNC.   7.514,54 
BERNABEU VILLA, IGNASI ERC Regidor ASSISTÈNC.   7.514,54 
MORÓN GÁMIZ, MONTSE Volem  Portaveu DEDIC.EXCL. 100% 38.185,75  
MARTÍNEZ VEGA, SARAI Volem Regidora ASSISTÈNC.   7.514,54 
CABALLERO SANCHO, ANNA M. Volem Regidora ASSISTÈNC.   7.514,54 
CARAVACA DOMÍNGUEZ, 
XAVIER 

Cs Portaveu DEDIC.PARC 
95% 

36.276,46  

FERRANDO CASASECA, J. 
CARLOS 

Cs Regidor ASSISTÈNC. 
 

 7.514,54 

PARAMÉS SOTERAS, VÍCTOR M. Cs Regidor ASSISTÈNC.   7.514,54 
CUÉLLAR I GISBERT, JULI CUP Portaveu* ASSISTÈNC.   7.514,54 
POLVILLO I ALOMÀ, CARME CUP Regidora ASSISTÈNC.   7.514,54 
LOPEZ GONZALEZ, JOSE 
MANUEL 

PPC Portaveu DEDIC.EXCL. 
100% 

38.185,75  

CALZADA OLMEDO, JOSE LUIS PPC Regidor ASSISTENC.   7.514,54 
LORA CISQUER, MONICA PxC Portaveu DEDIC.EXCL. 100% 38.185,75  
MARTINEZ RUIZ, ESTEVE ICV Portaveu DEDIC.EXCL. 100% 38.185,75  

PARCIALS     717.852,71 75.145,40
TOTAL     792.998,11  

(*) Per motius de compatibilitat, el regidor portaveu del grup municipal CUP no s’acull al règim de 
dedicació exclusiva ni parcial. 
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Aquestes retribucions són sense perjudici del reconeixement d’antiguitat del personal en 
situació de serveis especials amb plaça en altres administracions públiques, d’acord amb les 
previsions de l’article 87 de Llei 7/2007 (EBEP) i article 212 del Decret 214/1990. 
 
Setè.- El Ple Municipal, d’acord amb les declaracions de compatibilitat presentades pels 
electes a Secretaria, fa declaració formal d’autorització de les compatibilitats pels regidors 
amb dedicació parcial que s’esmenten a continuació: 
  
- MORENO ROMERO, NÚRIA, compatibilitat amb activitat econòmica a advocadessa per 

compte pròpia amb despatx professional. 
- CALPE MARQUET, NURIA, compatibilitat amb activitat econòmica com a advocadessa 

per compte pròpia amb despatx professional. 
- VINZO GIL, JOAN MANUEL, compatibilitat amb lloc sector públic a temps parcial. 
- REY CASTILLA, MIQUEL, compatibilitat per l’exercici liberal de la professió d’economista. 
- FONT I MORERA, JOSEP MARIA, compatibilitat amb activitat com autònom. 
- CARAVACA DOMÍNGUEZ, XAVIER, compatibilitat com a professor associat a la UNIR 

(Universidad Internacional de la Rioja).  
 
Vuitè.-  Els grups municipals degudament constituïts en el Consistori tindran dret a percebre 
per despeses de funcionament, en els termes previstos a l’art. 77.3 de la LBRL i altra 
legislació concordant, una assignació anual de 21.438,67 euros, més una quantitat producte 
de multiplicar un mòdul de 3.062,67 euros/any pel nombre dels seus components. Aquests 
imports es modificaran automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en l’IPC. 
  
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es 
van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític 
municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l’article 50.7 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, no percebran cap assignació com a grup, sens 
perjudici dels drets econòmics que els puguin correspondre com a regidors. Els efectes 
econòmics de les assignacions aprovades es meritaran des del dia 13 de juny de 2015. 
  
  
Novè.-  Adquirir el compromís d’habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre 
les despeses de referència.” 
  
  

 

4  - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, 

FUNCIONS I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

Moció següent 
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“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Establir l’existència de personal eventual de confiança o d’assessorament especial a 
l’Ajuntament de Mataró amb les següents comeses. 
 
Càrrecs            
 
Assessor/a d’Alcaldia 
Assessor/a de Promoció de Ciutat 
Coordinador/a de l’Àrea de Serveis Territorials, PUMSA i empreses municipals 
  
Segon.-  Els assessors i el Coordinador tindran al seu càrrec la comunicació de l’impuls polític 
a cada un dels àmbits o àrea esmentades, amb facultats d’assessorament, suport i 
coordinació sobre les mateixes. 
 
Tercer.-  Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal eventual 
d’acord amb la documentació que consta a l’expedient com annex 1. 
  
Quart.-  Les retribucions per cada un dels llocs de personal eventual esmentats seran les 
següents: 
 
Assessor/a d’Alcaldia        55.000,00€ 
Assessor/a de Promoció de Ciutat      55.000,00€ 
Coordinador/a de l’Àrea de Serveis Territorials, PUMSA i empreses municipals 85.000,00€ (*) 
 
(*) 70.000,00€ es corresponen a la coordinació de l’Àrea i 15.000,00€ és el complement per la 
coordinació de PUMSA i empreses municipals. 
 
Cinquè.- El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs esmentats correspon a 
l’Alcalde. 
 
Sisè.-  Els efectes d’aquest acord seran del dia 9 de juliol de 2015. 
  
 

 

 

5 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

Moció següent 
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“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
i) Periodicitat de sessions del Ple. 
j) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
k) Nomenaments representants municipals en òrgans col.legiats que siguin de la 

competència del Ple. 
l) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 

d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions 
Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 

 
En conseqüència cal procedir als nomenaments dels representants de la Corporació en 
diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans 
de govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Designar representants de l’Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a 
continuació pels següents organismes i entitats: 
 
CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ 

Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident  

Núria Calpe i Marquet 
Miquel Rey Castilla 
Fermín Manchado Zambudio 
Francesc Teixidó i Pont 
 
 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Alcalde –David Bote Paz 

 

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 1 [Alcalde] 

Alcalde - David Bote Paz 

 

CONSORCI SANITARI DE MATARÓ 

Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui] 

Alcalde - David Bote Paz 
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CONSORCI  PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA 

Nombre de representants: 1  

Joaquim Fernàndez i Oller 

 

 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME 
Nombre de representants: 3 . Correspon a l’ajuntament de Mataró la Vicepresidència. 

Alcalde - David Bote Paz 

Juan Manuel Vinzo Gil  
Isabel Martínez Cid 

 

CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL 

Nombre de representants: 1 

Joaquim Fernàndez i Oller 

 

CONSORCI TDT 

Nombre de representants: 1 [Regidor] 

Joaquim Fernàndez i Oller 

 

CONSORCI LOCALRET 

Nombre de representants: 1 

Miquel Rey Castilla 

 

CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”  

Nombre de representants: 1  

Miquel Rey Castilla 

 

 

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 2 

Núria Calpe i Marquet 
Suplent: Miquel Rey Castilla 
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CONSORCI DE GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME CENTRAL 

Nombre de representants: 1. [regidor, més un suplent] 

Alcalde - David Bote Paz 

Suplent: Juan Manuel Vinzo Gil  
 

 

CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ 

Nombre de representants:  President: Alcalde 

Joaquim Fernàndez i Oller 
Esther Merino Tafalla 
Pere  Pascual  
Pere Coll  
Josep Maria Codina i Filbà 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
 
Nombre de representants : President:Miquel Rey i Castilla  
    1 Vocal per grup municipal  
Dolors Guillen i Mena (CiU) 
Alicia Romero Llano (PSC) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Sarai Martínez Vega .(VOLEMataró) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Carlos Súnico Batchillería (PPC) 
 

 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS 

Nombre de representants:  President: Alcalde – David Bote Paz- 
2 persones amb responsabilitat en el món de la promoció 
econòmica i de l’urbanisme de Mataró 
Miquel Rey Castilla (CiU) 
Núria Calpe i Marquet (CiU) 
  

    1 vocal per grup municipal 
Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
Dolors Guillen i Mena (CiU) 
Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
Maria Carme Maltas Freixas (PSC) 
Anna Salicrú Maltas.(ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
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FUNDACIÓ CETEMMSA 

Nombre de representants: 1  

Miquel Rey Castilla 
 

 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME 

Nombre de representants: 1  

Isabel Martínez Cid 
 

 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME 

Nombre de representants: 3 

Joaquim Fernàndez i Oller 
Esteve Federico Salellas 
Josep Puig Pla 
 

 

ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ 

Nombre de representants: 2  

Núria Moreno Romero 
David Bote Paz 

 

 

COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA 

Nombre de representants: 1  

Juan Manuel Vinzo Gil 

 

PARC MONTNEGRE - CORREDOR 

Nombre de representants: 1  

Núria Calpe i Marquet 
 

 

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA 

Nombre de representants: 1  

Núria Calpe i Marquet 
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ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 

Nombre de representants: 2  
 
Alcalde - David Bote Paz 
Miquel Rey Castilla 
 

 

ASSOCIACIÓ CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU  

Nombre de representants: 1  

Miquel Rey Castilla 
 

 
XARXA LOCAL RECURSOS PER DONES 

Nombre de representants: 1  

Mª Luisa Merchán Cienfuegos 
 
 
 
FUNDACIÓ TIC I SALUT 

Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui; serà el vicepresident] 

Juan Manuel Vinzo Gil 

 

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 

Nombre de representants: 1  

Isabel Martínez Cid 
 

 

XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

Nombre de representants : 1  

Núria Calpe i Marquet 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA 
 
Nombre de representants:  1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Alcalde - David Bote Paz 
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FUNDACIÓ ILURO 
Nombre de representants : 2  

Jordi Surinyach i Romans  
Ramon Manent i Rodon 
 
 
 
XARXA LOCAL DE CONSUM 

Nombre de representants : 1  

Juan Manuel Vinzo Gil 
 
 

ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM  

Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Miquel Rey i Castilla 
 
 
ASOCIACIÓN DE LA RED INNPULSO 

 Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui] 

Alcalde – David Bote Paz 
 
 
 
 

 

6  - MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA  
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent 

 
“En sessió ordinària celebrada el dia 9 d’abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va 
acordar aprovar la modificació plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró i la relació de llocs 
de treball que se’n derivaven de la seva aprovació.  
 
Actualment, es proposen una sèrie de modificacions que afecten la plantilla de personal 
funcionari i laboral i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró aprovada per l’any 
2014 que, per raons organitzatives, és convenient dur a terme, segons es justifiquen en l’informe 
emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Mataró, que obra a l’expedient, de data 6 de juliol de 2015.  
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, especifica que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per 
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents 
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que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització 
interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que, quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per 
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es 
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi l’expedient 
de modificació de crèdits del pressupost.  
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ de/les  
treballadors/res en sessió de mesa negociadora conjunta de data 3 de juliol de 2015,  
segons es recull en l’acta corresponent i que s’incorpora al present expedient. 
 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 6 de juliol de 2015. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, de data 6 de juliol de 2015, es 
proposen una sèrie de modificacions de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró actualment 
vigent, que són les següents: 
 
 

A la plantilla de personal eventual existeixen les següent places: 
 
 

Denominació 
Coordinador/a General 
Coordinador/a Relacions Institucionals 
Coordinador/a Àrea Participació i Serveis a les 
Persones 
Coordinador/a Àrea Serveis Territorials 
Coordinador/a Àrea Administració i Atenció Ciutadana 
Coordinador/a Àrea Promoció Econòmica i Innovació 
Director/a 

 
 

Es proposa reconvertir o modificar aquestes places en el sentit següent: 
 

a. Modificació de la denominació de la plaça de Coordinador/a General de la plantilla 
de personal eventual que es denominarà Assessor/a. 

 
b. Modificació de la denominació de la plaça de Coordinador/a de Relacions 
Institucionals de la plantilla de personal eventual que es denominarà Assessor/a. 

 
c. Reconversió de la plaça de Coordinador/a de l’Àrea de Participació i Serveis a 
les Persones de la plantilla de personal eventual a una plaça de tècnic/a 
d’administració general, grup A1, de l’Escala d’Administració General, de la plantilla 
de personal funcionari. 
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d. Reconversió de la plaça de Coordinador/a de l’àrea d’Administració i Atenció 
Ciutadana de la plantilla de personal eventual a una plaça de tècnic/a superior, grup 
A1, de l’Escala d’Administració Especial, Comeses Especials, de la plantilla de 
personal funcionari. 

 
e. Reconversió de la plaça de Coordinador/a de l’àrea de Promoció Econòmica i 
Innovació de la plantilla de personal eventual a una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup 
A2, de l’Escala d’Administració Especial, Comeses Especials, de la plantilla de 
personal funcionari. 

 
f. Reconversió de la plaça de Director/a de la plantilla de personal eventual a una 
plaça de tècnic/a superior, grup A1, de l’Escala d’Administració Especial, Comeses 
Especials, de la plantilla de personal funcionari. 

 
De les modificacions proposades, es mantenen tres places de personal eventual, la 
resta de modificacions de les places de Coordinador/a  passaran a ser de funcionari de 
carrera, grups A1 i A2. 
 

 
2. Respecte a la relació de llocs de treball, l’article 29 i següents del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de treball i la seva 
modificació. 

 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la 
Direcció de Recursos Humans de data 6 de juliol de 2015. 
 
 
D’acord amb l’informe tècnic del Servei de desenvolupament i organització de la Direcció de 
Recursos Humans de data 6 de juliol de 2015, es proposen les següents modificacions 
respecte la relació de llocs vigent: 
 
 -  Creació del lloc de treball d’Assessor   
 -    Reconversió del lloc de treball de Coordinador/a Relacions Institucionals a un lloc de  
      treball de Cap de Gabinet d’Alcaldia 
- Reconversió del lloc de treball de Coordinador General a un lloc de treball de Gerent 
- Incorporació d’observacions al lloc de treball de Coordinador/a àrea de Serveis Territorials  
- Reconversió del lloc de treball de Coordinador/a àrea de Participació i Serveis a les  

Persones a un lloc de treball de cap d’àrea de Serveis a les Persones 
- Reconversió del lloc de treball de Coordinador/a àrea d’Administració i Atenció 

Ciutadana un lloc de treball de cap d’àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció 
Econòmica 

- Reconversió del lloc de treball de Coordinador/a àrea de Promoció Econòmica i 
Innovació a un lloc de treball de cap d’àrea d’Acció Social 

- Reconversió del lloc de treball de Coordinador/a àrea de Via Pública i Equipaments 
Municipals  a un lloc de treball de cap d’àrea de Gestió de l’Espai Públic. 

- Modificació del lloc de treball de Director/a d’Ensenyament 
- Modificació del lloc de treball de Director/a de Cultura 
- Modificació del lloc de treball de Director/a d’Esports 
- Modificació del lloc de treball de Director/a de Promoció Econòmica 
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S’incorpora a aquesta proposta plenària els informes tècnic i  jurídic referent a la 
modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2014, que justifiquen i avalen la 
proposta. 
 
D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del ple de la 
Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, al Ple proposo l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Modificar la plantilla de funcionaris i la plantilla de personal eventual, en els 
termes continguts a l’informe del Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans, de data 6 de juliol de 2015. 
 
Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2014, 
en els termes continguts a l’informe del Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans, de data 6 de juliol de 2015. 
 
Tercer.- Publicar la modificació de la plantilla, amb caràcter d’urgència,  al BOPB i al 
DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB, amb caràcter d’urgència.” 

 
 

 
 

 

7   - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 4919/2015 

DE 15 DE JUNY, SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del 

següent Decret 

 

DECRET 

4919/2015 de 15 de juny 

Assumpte: Nomenament Tinents d'Alcalde 

Òrgan: Secretaria General 
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Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 
24 de maig de 2015 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització 
municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 
atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 
expressa que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local. 
 
L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del 
nombre de membres de la Junta de Govern Local. 
 
En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent, 
RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents 
Regidors i Regidores: 
 
1r.   Tinent d'Alcalde Joaquim Fernàndez i Oller  
2n.  Tinent d'Alcalde Núria Moreno Romero  
3r.   Tinent d'Alcalde Núria Calpe i Marquet  
4t.   Tinent d'Alcalde Juan Manuel Vinzo Gil  
5è.   Tinent d'Alcalde Miquel Rey i Castilla  
6è.   Tinent d'Alcalde Juan Carlos Jerez Antequera 
 
Segon.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, 
absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 

 
Tercer.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el 
BOP.” 
 

 

 

 

8 - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 

4920/2015 DE 15 DE JUNY,  SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

A REGIDORS DELEGATS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del 

següent Decret 
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DECRET 

4920/2015 de 15 de juny 

Assumpte: Delegació de competències a regidors delegats. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l'adopció dels acords que 
configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la 
competència del Ple. 
 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local,  Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 
 
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran 
comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de 
Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Efectuar a favor dels Regidors Delegats que a continuació es relacionen delegació 
genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives 
competències: 
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  REGIDORS -DELEGATS     COMPETÈNCIES 

 
 

JOAQUIM FERNANDEZ I OLLER Cultura i Participació Ciutadana.  
      Cultura, Patrimoni arquitectònic, 

participació ciutadana, Normalització 
Llingüística.  

 
 
NÚRIA MORENO ROMERO Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics. 
      Policia Local, Protecció Civil, 

Mobilitat,  
      Equipaments Municipals, Espais 

Públics 
   
NÚRIA CALPE I MARQUET Urbanisme, Medi Ambient i 

Sostenibilitat. 
      Urbanisme, Llicéncies urbanistiques i 

activitats, Desenvolupament sostenible. 
 
JOAN VINZO  GIL  Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran 

Activa.  
      Salut pública, consum i gent gran 

activa.  
 
 
MIQUEL REY I CASTILLA Promoció Econòmica i Innovació  
      Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, 

Mercats, Empresa,  Universitat,  
      Promoció Internacional, 
      Agermanaments. 
 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA Serveis Centrals. 
      Secretaria General, Intervenció, Gestió 

Econòmica, Estudis i Planificació, 
Compres i Contractacions, Recursos 
Humans i Prevenció de Riscos, 
Informàtica i Telecomunicacions, 
Atenció Ciutadana.  

 
ISABEL MARTÍNEZ CID Benestar Social, Convivencia i 

Habitatge. 
      Benestar Social, Ciutadania i  
      Convivencia, Cooperació i  
      Desenvolupament i Habitatge.  
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MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES Educació i Treball. 
      Ensenyament i ocupació. 
 
MARIA LUISA MERCHAN CIENFUEGOS Joventut i Dona.  
 
        
JOSEP MARIA FONT I MORERA Esports. 
        
 
 
Segon.-  Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les 
matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els 
següents: 

 
 
a) Competències del Ple 
 
 
b) Competències indelegables de l'Alcalde: 
 
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els empats 
amb el vot de qualitat. 
 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries de competència 
de l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 
 
 
 
c) Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
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RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
b) Nomenament de personal  funcionari i laboral de plantilla. 
URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, 
fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases 
d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma 
d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 
milions d’euros segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a 
imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei 
d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 
155.5 LHL). 
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li 
corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les 
modificacions de l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució 
dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de 
la matèria.  
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PATRIMONI 
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al 
Pressupost. 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 

Tercer.-   Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat 
sancionadora inclosa. 
 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa. 
 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si 
de l'òrgan delegant. 
 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el 
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, 
gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos 
de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix 
regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de 
la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny de 
2015, RESOLC:" 
 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, 
dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de 
tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en el 
regidor delegat de Serveis Centrals.  
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Vuitè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per 
a guals correspondrà a la regidora delegada de Via Pública. Equipaments i Espais Públics. 
 
Novè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases o 
canalitzacions a la via pública correspondrà a la regidora delegada de Via Pública. Equipaments 
i Espais Públics.  
  
Desè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 

 
 
 

 

9  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM 5337/2015, 

DE 3 DE JULIOL, SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del 

següent Decret 

 

DECRET 

5337/2015 de 3 de juliol 

Assumpte: Creació, composició i competències de la Junta de Govern Local. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l'adopció dels acords que 
configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la competència 
del Ple. 
 

 30



d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 
 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 
institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 
habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre 
de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i 
separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local 
assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació 
expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència. 
 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.-   Constituir la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat Municipal de caràcter 
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents: 
 
- President:   L'Alcalde-President 
 
- Vocals :  
1r.   Tinent d'Alcalde  Joaquim Fernàndez i Oller  
2n.  Tinent d'Alcalde  Núria Moreno Romero  
3r.   Tinent d'Alcalde  Núria Calpe i Marquet  
4t.   Tinent d'Alcalde  Joan Vinzo Gil 
5é.   Tinent d’Alcalde    Miquel Rey Castilla 
6é.   Tinent d’Alcalde   Juan Carlos Jerez Antequera 
  
 
Segon.-  La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries quinzenalment, 
dilluns a les 14,30 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la 
cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; 
tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar. 
 
Tercer.-  La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, 
les competències següents: 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
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URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, 
fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases 
d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 milions d’euros 
segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun 
dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens 
perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL). 
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen 
com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions de 
l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució dels mateixos. La 
resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.  
 
 
PATRIMONI 
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al 
Pressupost. 
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ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
Quart.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els 
recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes per 
la mateixa Junta de Govern Local.   
 
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de 
l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015,  proposo el següent acord:". 
 
 
Cinquè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 

 
 

 

10   -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM 5341/2015 

DE 3 DE JULIOL, SOBRE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE 

CONTRACTACIÓ. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del 

següent Decret 

 

DECRET 

5341/2015 de 3 de juliol 

Assumpte: Creació i composició de la Mesa de Contractació. 

Òrgan: Secretaria General 
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Atès el que disposa l'article 320 i la Disposició Addicional segona apartat 10 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la constitució de 
la Mesa de Contractació i assistència a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació dels 
contractes. 
 
 Atès el que disposa l'article 276 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i l'article 113.3 del Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local 
de 1986. 
 
 Atès el que disposen els Plecs de Condicions Administratives Generals per a les contractacions 
i aprovats pel Ple Municipal d'aquest Ajuntament el dia 14 de setembre de 1995. 
  
En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  
 
 Primer.-  Constituir, amb caràcter fix, l'esmentada Mesa, que quedarà composta de la següent 
manera: 
 
 Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Centrals. 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai Públic. 
 

 Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla, tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica (CiU) 
         Suplent: Núria Calpe  (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
 Vocals:             1 representant  del grup municpal d’ERC 
                   Suplent: 
                  1 representant del grup mubicipal VOLEMataró 
                   Suplent 
                   1 representant  del grup municpal de C’s 
                    Suplent: 
                    1 representant  del grup municpal de la CUP 
                     Suplent: 
                    1 representant  del grup municpal del PPC 
                     Suplent: 
               Mónica Lora Cisquer  (PxC) 

                  Esteve Martínez Ruiz  (ICV-EUIA ) 
         Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
                 L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui  
 
amb veu però sense vot. 
 Secretaria:           La Cap del Servei de Compres i Contractacions. 
 
   
Els representants dels grups municipals d’ERC, VOLEMataró, C’s, CUP i PP, i els seus 
respectius suplents, seràn comunicats pels portaveus dels grups al president de la mesa de 
Contractació, el qual ho comunicarà a la primera sessió de la Mesa per coniexement dels 
membres de la Mesa. 
 
 Segon.- Els vots dels vocals representants de cada grup municipal tindràn una ponderació 
idèntica a la del nombre de membres que cada un d’ells tingui en el Ple de l’Ajuntament. El vot 
de l’Interventor i el Secretari, o persones que els substitueixin, serà en canvi personal. 
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Tercer.- La Mesa de Contractació, com a òrgan d’assistència,  desenvoluparà les funcions que 
li atribueixen els articles 320 i concordants del text refòs de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de normativa d’aplicació de Contractació de les 
Administracions Públiques.  
  
Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i publicar la constitució de la Mesa General de Contractació al Perfil del Contractant.” 
 
  
 

 

11 - DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5321/2015 DE 3 

DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ D’ORGANIGRAMA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del 

següent Decret 

 

DECRET 

5321/2015 de 3 de juliol 

Assumpte: Aprovar l’adequació de l'organització de l’administració municipal 

Òrgan: Recursos Humans 

Expedient: 320/2015 
 
 

FETS 
 
Un cop aprovat el cartipàs municipal per al mandat 2015-2019, cal adequar-hi l’organització de 
l’administració municipal i implementar les modificacions necessàries per a l’actualització 
d’aquesta. 
 
A grans trets aquesta adequació consisteix en el manteniment del model de gestió gerencial, 
que ja es va crear en el passat mandat per coordinar (sota les directrius del Govern) la gestió 
municipal així com l’estructura jeràrquica i funcional del personal, supervisant la consecució 
dels resultats esperats i vetllant per la coherència del conjunt global. 
 
El/la Gerent s’adscriurà orgànicament a Alcaldia. Els llocs de treball d'assessors, que el Ple de 
la Corporació estimi convenient crear, quedaran adscrits a Alcaldia i a l’Àrea de Serveis 
Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica respectivament. També es vincularà a Alcaldia la 
figura del Defensor/a del Ciutadà.  
 
Del/de la Gerent en dependrà jeràrquicament el Gabinet d’Alcaldia (format pel Servei de 
Comunicació i Protocol), la Unitat de Suport a Alcaldia i el Servei d’Estudis i Planificació, que 
treballarà en staff, donant-li suport permanent. 
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La nova organització s’articula al voltant de cinc grans Àrees, al capdavant de les quals es troba 
el/la Cap d’Àrea corresponent (i en el cas que el lloc es reservi a personal eventual directiu, 
tindria la consideració de Coordinador/a), que agrupen Direccions i Serveis, que al seu torn es 
despleguen en Seccions i/o Unitats de suport tècnic, assessorament o gestió administrativa dels 
serveis. Totes aquestes unitats mantenen una relació de jerarquía entre elles. També es 
coordinen amb l’estructura diferenciada constituïda per les empreses i entitats que integren la 
resta del holding municipal. 
 
La denominació de les Àrees i les Direccions i Serveis que les integren és la següent: 
 
Àrea de Serveis a les Persones: Inclou la Direcció de Cultura (i l’Arxiu Històric Municipal, el 
Consorci Museu Art Contemporani de Mataró i el Consell Gaudí, així com les polítiques 
relatives al Patrimoni Arquitectònic i Ambiental); les polítiques de Participació Ciutadana (que 
comprenen l’Agència de Suport a l’Associacionisme, els Consells de Participació, els 
Processos Participatius i la Xarxa d’Equipaments); les polítiques de Normalització Lingüística; 
la Direcció d’Ensenyament i la Direcció d’Esports. Caldrà dotar l’Àrea de l’assessorament 
jurídic i del suport administratiu adient (proveït pel Servei Jurídic Administratiu, que és un 
servei transversal a aquesta àrea i a la d’Acció Social). Per últim, també en depèn l’EPE 
Mataró-Audiovisual. 
 
Àrea de Gestió de l’Espai Públic: Està integrada pels Serveis de Policia Local (amb les 
corresponents Seccions i Unitats); Protecció Civil; Mobilitat; Equipaments Municipals 
(incloent les seves Seccions i Unitats); Espais Públics (incloent les seves Seccions i Unitats), el 
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació (dotat de dues seccions, la de Planificació i 
Inspecció i la de Gestió Jurídica) i una Unitat de Suport a l’Àrea. 
 
Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat: Integra les polítiques de Planificació Urbanística, 
que es desenvolupen a través del Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge (del qual se’n 
segreguen les polítiques socials d’Habitatge, que passen a dependre de la Regidoria de Benestar 
Social, Convivència i Habitatge); l’empresa municipal PUMSA; el Servei de Llicències i 
Disciplina d’Obres i Activitats; el Servei de Desenvolupament Sostenible (que comprèn 
l’Agenda Local 21) i l’empresa municipal AMSA. 
 
Àrea d’Acció Social: Aquesta Àrea agrupa el Servei de Benestar Social (amb l’Agència 
d’Atenció a Persones amb Dependència, Promoció Social i Atenció a l’Infància i 
l’Adolescència, així com la vinculació a la Fundació Hospital); les polítiques de Convivència 
(Cooperació i Desenvolupament, Civisme i Convivència, Mediació Comunitària i Mediació 
Intercultural) i, com s’ha esmentat més amunt, les polítiques socials d’Habitatge. També 
incorpora les polítiques de Sanitat, Salut Pública, Consum, Gent Gran, Joventut i Dona a través 
del Servei de Família. Per últim, disposa del Servei Jurídic Administratiu (que com més amunt 
s’ha esmentat, és um servei transversal a aquesta àrea i la de Serveis a les Persones). 
 
Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica: La configuren el Servei de 
Secretaria General; la Direcció de Serveis Econòmics (integrada pels Serveis d’Intervenció, 
Gestió Econòmica, Tresoreria, Ingressos i Compres i Contractacions); la Direcció de Recursos 
Humans (integrada pels Serveis de Relacions Laborals i Assistència Jurídica i el Servei de 
Desenvolupament i Organització, així com la Secció d’Administració de Personal i Consergeria 
i la Secció de Prevenció de Riscos Laborals); el Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions, el Servei d’Atenció Ciutadana i una Unitat de suport a l’Àrea. 
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Així mateix, la integra la Direcció de Promoció Econòmica (amb els Serveis d’Ocupació i de 
Promoció de Ciutat, que assumeixen les polítiques de Promoció de ciutat, Comerç, Fires i 
Mercats, així com la Promoció Internacional i els Agermanaments) i l’Entitat Pública 
Empresarial Tecnocampus. 
 
Com a conseqüència de la nova estructura organitzativa, s’està realitzant una anàlisi dels llocs 
de treball existents, i es preveu que alguns d’ells puguin ser reconvertits o, si s’escau, suprimits. 
Així mateix, han aparegut noves necessitats que vindran a cobrir-se per llocs de treball de nova 
creació. Per últim, caldrà canviar l’actual adscripció d’altres llocs. Tot plegat comportarà que, 
un cop finalitzat l’estudi organitzatiu, calgui adequar la Relació de Llocs de Treball i, 
eventualment, la Plantilla, mitjançant el corresponent expedient plenari. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La potestat d'autoorganització dels propis serveis ve reconeguda als municipis per l'article 4.1, 
a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb les modificacions 
introduïdes per  la Llei 11/1999, de 21 d'abril. L'esmentada Llei 7/1985, en el seu article 21.1, 
a), atribueix a l'Alcalde la competència quant a la direcció de l'administració municipal. 
Atribueix també a l'Alcalde aquesta competència la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local, en el seu article 51, 1, b).  
 
Per altra banda, el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en el seu article 24.b, atribueix a l'Alcalde la 
competència per a l'organització dels serveis administratius de la Corporació, i el mateix fa el 
Reglament d'organització, funcionament i de règim jurídic de les corporacions locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, en el seu article 41.2, i en la disposició 
addicional quarta.  
 
D'acord amb les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions de l’organització de l’administració municipal en tots els 
seus nivells estructurals, d’acord amb el document annex. 
 
Segon.- Condicionar aquest acord a l’aprovació de la corresponent modificació de la Relació de 
Llocs de Treball, pel que fa als llocs que hagin quedat modificats en qualsevol aspecte. Mentre, 
atès que l’activitat municipal no s’atura, les persones ocupants dels llocs de treball afectats pels 
canvis adequaran la seva tasca a la nova organització. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest decret i el seu annex al Gerent; als Caps i 
Coordinadors d’Àrea; al/la Coordinador/a, als Directors i Caps de Servei; a la Junta de personal 
funcionari, i al Comitè de personal laboral, i fer-ne difusió mitjançant els canals de 
comunicació habituals de la corporació.” 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, passa a donar el torn de paraula als 

portaveus dels grups municipals. 

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 

– Esquerra Unida i Alternativa, recorda que fa quatre anys, al Ple de Cartipàs anterior, va dir 

que un govern en minoria com el que de nou tenim a la ciutat era un govern feble, amb poc 

múscul i que necessitaria imperiosament obrir-se a l’oposició i comptar amb ella per sortir de 

la crisi, una crisi que encara assetja milers de persones a Mataró. El govern anterior de CIU 

no ho va fer i va fracassar, la prova n’és que han perdut les eleccions i ara es veuen obligats a 

conformar un govern amb un soci estrany. El govern sociovergent és l’estrany parella, una 

parella antagònica que ha tingut més d’una disputa i mil i una desavinences al llarg de la 

història democràtica d’aquest consistori. Diuen que de l’amor a l’odi hi ha un pas i de l’odi que 

s’ha professat aquesta estranya parella al llarg dels anys a la conveniència la distància és 

imperceptible pel que es veu. Només així podem entendre aquesta unió. I certament és molt 

d’hora per fer un judici definitiu, però les primeres puntades no són bones, com ara que se’ns 

proposi als grups municipals una disminució dels seus recursos, que en alguns casos freguen 

pràcticament el 50% respecte al mandat anterior.  

La democràcia té un cost i aquest ha de ser just i raonable, però l’hem d’acceptar sense fer 

discursos demagògics. Aquest ple va de retribucions i de recursos. Ambdós imprescindibles 

per dur a terme la tasca que la ciutadania ens ha encomanat al govern i a l’oposició. El govern 

necessita gestionar uns recursos públics i administrar-los de la millor manera possible. De 

retre comptes quan es demani. I per això necessita envoltar-se de persones prou qualificades 

per dur-ho a terme, polítiques i tècniques. D’aquí la necessitat de contractar en ocasions 

professionals qualificats, de manera eventual, que hauran d’executar els plans del govern. 

Una responsabilitat que ha d’anar associada a un sou, una relació que també finalitza quan 

finalitza el mandat del govern. Aquesta és una potestat del govern, reconeguda per la llei, i em 

sembla legítima i necessària. El que ha d’evitar tot bon govern és l’abús d’aquest tipus de 

contractació, limitant-ne el nombre i fent els processos de contractació més transparents, més 

eficients a ser possible. I aquesta vegada, a més, valorem com a positiu el fet que les 

persones que formen part d’aquesta casa també puguin accedir a ocupar llocs d’eventual. 

Però igual que el govern té dret a gaudir d’aquests recursos, l’oposició també té dret a tenir els 

seus propis recursos, que són necessaris per poder fiscalitzar i controlar el govern i també fer 

propostes i elaborar projectes. Per això nosaltres també necessitem recursos humans i 

materials. El govern aquí ha pres una decisió que perjudica greument aquest funcionament de 
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l’oposició, reduint dràsticament aquestes aportacions. Per què ho ha fet? Segons el nostre 

punt de vista, per afeblir els grups de l’oposició, per amortir la seva capacitat de maniobra. És 

una decisió política que deixa tocada l’oposició.  

Mentre el govern no té cap mirament en abaixar-nos les assignacions als grups municipals, 

permet apujar el sou al primer tinent d’alcalde un 6% anual. M’ha fet gràcia que el Sr. Jerez 

s’hagi estrenat amb un eufemisme parlant de “singularització del sou” del tinent d’alcalde. 

Parlem clar: pujada del sou del senyor tinent d’alcalde, perquè ho entengui la ciutadania.  

Sincerament creiem que aquesta decisió és errònia i ja els hem mostrat el nostre desacord. 

Els demanem una rectificació que s’ha produït mínimament, però que no ens satisfà. En 

aquest punt 3, nosaltres votarem en contra. 

Pel que fa al punt 1, que parla només de la periodicitat de sessions del ple, ens agradaria 

saber si el govern té la intenció de convocar aviat la comissió per tractar el tema de la 

modificació del ROM. Un ROM que no ha parat de donar problemes des que un mes d’agost 

el PSC, CIU i el PP van decidir que s’havia de modificar. Ja està fet, però fins i tot aquests 

grups municipals han vist que aquest ROM no funciona com cal. En aquests moments, aquest 

ROM ha de gestionar una composició molt més àmplia d’aquest arc polític que tenim a 

l’Ajuntament, la qual cosa generarà més debat, a banda de situacions irrisòries per falta 

d’experiència, segurament. Aquesta pluralitat cal emmarcar-la dins d’un nou ROM que permeti 

que es puguin desenvolupar aquests debats i preses de posició. Per tant, si hem de fer dos 

plens, que és una proposta que va fer unes setmanes la CUP, parlem-ne. I demanar-li, Sr. 

Alcalde, que davant d’aquest nou taulell polític, que ha de ser un instrument més dinàmic i 

participatiu del que ha estat fins ara, que tingui un detall amb l’oposició i per abordar el tema 

de la modificació del ROM es comprometi a tirar endavant la comissió, en primer lloc, i atorgui 

la presidència de la comissió a un membre dels grups de l’oposició. Seria un gran detall. 

Pel que fa al punt 2, hi votarem a favor, perquè creiem que el govern municipal té dret a 

organitzar-se de la manera que cregui convenient i ho farem malgrat que CIU, ara fa vuit anys 

i d’una manera molt sorprenent, va votar en contra en aquest punt, segurament fruit d’aquell 

desacord existent amb el seu actual soci. 

Respecte al punt 4, entenem que el govern ha de poder escollir el personal eventual necessari 

per poder aplicar les seves polítiques, sempre que no se n’abusi i els processos siguin 

transparents. El que no compartirem serà el nom de les persones, perquè vostès i nosaltres 

n’escolliríem de diferents. El que ens ha sorprès és que ens acabem d’assabentar de quines 

són aquestes persones quan, segons sembla i tinc entès, fins a aquest matí els expedients no 
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estaven a la disposició dels regidors. Espero que hagi estat un lapsus i que això no torni a 

passar. 

Quant al punt 5, fa quatre anys al ple del cartipàs el Sr. Joan Antoni Baron, cap de l’oposició, 

va reclamar, pel que fa al Consorci del Port de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme, la 

presència de representants que no fossin del govern, com era costum fins que CIU va arribar 

al govern. Ara que de nou el PSC governarà la ciutat, no estaria de més que recollís aquell 

guant i efectivament en tots dos consorcis pogués seure un representant de l’oposició. Els 

reclamem també des d’aquest grup la presència al Consell Rector d’un representant dels 

usuaris i un altre dels treballadors. Només així hi podrem votar a favor. 

Pel que fa al punt 6, ens hi abstindrem.  

 

 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

entén que tenir quotes de poder i de màxima responsabilitat en els temps que corren no ha de 

ser una tasca fàcil. És per això que gestionar els recursos públics s’ha de fer d’una forma 

prioritària i amb realisme. Avui ens porten a votació el sou de l’equip de govern, dels regidors 

de l’oposició, dels càrrecs de confiança, així com de les retribucions dels diferents grups 

municipals.  

Sóc dels que pensa, en aquest aspecte, que s’ha de reduir el màxim possible el distanciament 

que hi ha amb la ciutadania, el distanciament que hi ha entre polítics i ciutadans. I fer quelcom 

que precisament a dia d’avui estan esperant els nostres ciutadans i que són gestos 

d’austeritat i predicar amb l’exemple. Des de la nostra formació, vam presentar unes 

propostes molt clares a aquestes eleccions municipals. Unes d’elles anaven encaminades a la 

reducció dels sous de l’equip de govern, portaveus i càrrecs eventuals. Evidentment, sobre la 

base d’això, nosaltres no podrem votar favorablement a alguns punts que es porten a votació. 

Independentment d’això, vull deixar constància que jo segueixo amb el mateix compromís que 

vaig adquirir l’any 2011 quan vaig ser elegida per primera vegada regidora d’aquest consistori 

de donar, per decisió totalment personal i alhora política, un 25% del meu sou. Aquesta 

passada legislatura ho vaig fer i ara ho seguiré fent.  

Respecte a les retribucions dels grups municipals, nosaltres apostem per la reducció de la 

partida que es destina i, sobre la base de la reducció d’aquesta partida, distribuir-ho d’una 

forma proporcional però dintre d’uns repartiments lògics i no desorbitats, que és el que ens 

porten avui a votació.  
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Què malament que comença aquest nou equip de govern canviant els barems de les 

retribucions dels grups municipals per tal de beneficiar precisament, en aquest repartiment, els 

grups del govern, que veuran que la seva retribució com a grup municipal pràcticament no 

variarà, malgrat hagin perdut regidors en aquestes eleccions municipals. 

Respecte als càrrecs eventuals, malgrat que n’hagin disminuït alguns i veiem una certa 

congelació, per nosaltres no n’hi ha prou. A més, quelcom que no veiem amb bons ulls és 

precisament estar aprovant uns càrrecs que van lligats a un sou, a una assignació, que en 

molts casos ens semblen desorbitats, i no saber quines són les persones que ocuparan 

aquest lloc de treball. No sabem qui hi ha al darrere d’aquest lloc de treball. 

En referència als punts 4 i 6, per a la meva sorpresa m’acabo d’assabentar del nomenament 

d’alguns noms que s’han dit aquí in situ al ple municipal, de la qual cosa no en teníem 

constància els representants del consistori.  

Per tot el que ja he dit, no podrem donar suport als punts que fan referència a les retribucions 

dels grups, càrrecs electes i càrrecs eventuals i tot el que això implica. Sé que alguns fins i tot 

em podran titllar de fer demagògia amb aquests temes, però hi ha una cosa certa: si nosaltres 

ens vam presentar a les eleccions municipals amb unes propostes molt clares, no podem 

fallar al nostre electorat. 

Finalment, malgrat hagin canviat les cares de la majoria dels que configuren aquest nou 

govern municipal, veig que seguirà la mateixa dinàmica i la mateixa manera de fer, una cosa 

que PxC hem criticat tantes vegades.  

 

 
 
El senyor Juli Cuèllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular, en primer lloc, anuncia que el bloc d’intervenció de la CUP quedarà repartit entre ell 

mateix i la Sra. Carme Polvillo. Jo defensaré el nostre posicionament pel que fa als punts 1, 2, 

3 i 4, i la Carme Polvillo es referirà als punts 5 i 6 de l’ordre del dia. 

El passat 24 de maig el PSC i CIU van perdre dos i tres regidors, respectivament. No obstant 

això, han format un govern de conveniència que manté intacta una estructura de funcionament 

gerencial sobre la base de càrrecs de confiança designats a dit, que tot i estar proveïts per 

funcionaris, representen una despesa addicional i, a més, es dóna el cas de l’augment de 

retribucions destinades al capítol de regidors i regidores.  

Tot seguit, detallaré punt per punt, els nostres posicionaments. 

 41



Votarem en contra del règim de sessions, perquè s’ha desestimat la nostra proposta de fer 

dos plens al mes (un per a resolucions del govern i un per a control del govern) per facilitar la 

participació de les entitats ciutadanes, per flexibilitzar els temps d’intervenció i el nombre de 

propostes i preguntes que podem presentar els grups municipals, sobretot els petits de 

l’oposició. 

Pel que fa a la creació i constitució de les comissions municipals informatives, ens hi 

abstindrem perquè no s’ha recollit tampoc una de les nostres demandes, que era la possibilitat 

de delegar la representació en aquestes comissions informatives a altres persones encara que 

no siguin regidores, la qual cosa hagués facilitat molt l’acció política dels grups petits, com és 

el cas de la CUP.  

El que sí que us puc avançar és que la Carme Polvillo serà la titular de la CUP a les 

comissions informatives de Serveis a les Persones, d’Acció Social, de Gestió de l’Espai Públic 

i de la Comissió Especial de Comptes. En el meu cas, jo seré el titular de la CUP en les 

comissions de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, Serveis Territorials i 

Sostenibilitat, i a la Comissió Especial d’Organització.  

Abans d’entrar al capítol de remuneracions, em veig obligat a aclarir-vos que en el meu cas 

faré de regidor portaveu de la CUP i, tot i que jo voldria dedicar-me de forma exclusiva a la 

tasca de la regidoria, això no podrà ser, atesa la meva condició de funcionari interí de la 

Generalitat, sense dret a reserva de plaça. Per tant, la meva tasca a l’Ajuntament de Mataró 

l’hauré de desenvolupar acollint-me als permisos de deures inexcusables previstos per 

l’Administració Pública, amb la qual cosa tampoc no percebré els 38.185,75 € assignats als 

regidors portaveus amb dedicació exclusiva.  

En resum, tant el regidor com la regidora de la CUP deixem clar que no farem de polítics 

professionals, i que conciliarem la nostra activitat política, laboral i familiar, i només percebrem 

els 626 €/mes que ens corresponen per assistències al ple. 

Respecte al capítol de retribucions, en primer lloc volem dir que hem demanat a l’Alcalde per 

què ha augmentat la partida de sous dels regidors i, en canvi, ha congelat la partida destinada 

als grups municipals. I, en segon lloc, li hem preguntat també per què ha modificat els criteris 

de distribució de les assignacions a grups municipals. En cap cas, hem obtingut resposta. 

Davant la inconcreció, votarem en contra de l’increment de retribucions als regidors/es i en 

contra de la modificació dels criteris en les assignacions als grups municipals. Això evidencia 

que no és una mesura casual, sinó que està destinada a afavorir els interessos dels partits 

grans enfront dels més petits. 
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La partida de regidors passa de 654.978,31 € a 792.944,96 €. Aquest augment és atribuïble al 

fet que tenim més regidors portaveus i més membres del govern, que ha passat de 8 a 11 

regidors. Però, en canvi, la partida de 275.640 € destinats als grups municipals, tot i que hem 

passat de 6 a 9 grups, ha estat congelada i, a més a més, s’han modificat els criteris 

d’assignació en benefici dels partits més grans i en perjudici dels més petits. Des de la CUP 

hem defensat que els diners destinats als grups municipals s’han de repartir de forma 

equitativa entre els 9 grups. Per nosaltres la solució seria augmentar la partida destinada als 

grups municipals però rebaixant els sous dels regidors i càrrecs de confiança. Aquesta seria la 

mesura justa. 

Hem denunciat el xantatge de l’alcalde, que en les negociacions prèvies al Ple de Cartipàs va 

dir-nos que només modificaria aquests criteris si votàvem a favor dels seus càrrecs de 

confiança, amb la qual cosa queda clar que aquesta mesura té una intencionalitat política i 

que és una estratègia destinada a ofegar els grups petits i a engreixar els aparells polítics del 

PSC i CiU. 

Votarem també en contra dels càrrecs de confiança i deixem clar que gran part de les 

reconversions de les places de personal eventual en places de plantilla no suposa cap estalvi 

econòmic, doncs es mantenen les retribucions i les responsabilitats de les quals cessen 

aquests funcionaris, que hauran de ser necessàriament proveïdes. 

A més a més, aquests càrrecs, encara que siguin funcionaris, segueixen sent triats a dit. No 

es trien els millors professionals en base a currículum i tampoc estem davant d’un concurs de 

mèrits, que és la forma normal de provisió de llocs de treball, sinó que s’opta en tots els casos 

per la forma de provisió de lliure designació. D’aquesta manera, s’incrementen els costos del 

Capítol I per sempre, perquè tant si perd la confiança dels polítics com si hi ha un canvi de 

govern, aquestes persones que han ocupat aquests llocs de treball hauran consolidat un 

complement de destí i antiguitat, i encara que no ocupin llocs de responsabilitat el cost per al 

consistori serà més elevat. 

Per tant, no compartim aquest model gerencial i de càrrecs de confiança. Defensem que amb 

els sous dels regidors del govern ja n’hi ha prou i que no necessitem duplicar funcions amb 

una estructura intermèdia de càrrecs de confiança amb sous desorbitats que oscil·len entre els 

55.000 i els 85.000 €.  
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La senyora Carme Polvillo i Alomà, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el seu vot contrari als punts 5 i 6, perquè les formacions polítiques petites, a 

part d’estar penalitzades econòmicament també ho estan a nivell de representativitat.  

Votem en contra del nomenament de representants municipals designats pel govern de PSC-

CiU a 33 organismes, perquè no es reconeix la pluralitat existent al consistori.  

   

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, comença dient que en aquesta primera part serà breu. Crec que ni hem d’explicar 

la nostra vida ni avorrir més del compte la gent. Si hi ha un ple que ha de ser molt transparent 

és aquest. Tampoc tenim ganes de fer demagògia, entre altres perquè hi ha coses que 

l’hemeroteca no aguanta.  

Per exemple, un dels discursos que s’ha fet sobre els sous dels regidors fa quatre anys va ser 

absolutament el contrari i la intenció de vot va ser positiva, mentre que avui ja s’ha anunciat 

que serà contrària. També he de dir que fa quatre anys algú es va escandalitzar molt perquè 

per primera vegada hi havia un president de l’empresa municipal d’aigües que no era regidor i 

avui aquest algú acaba d’aprovar que un president d’aquesta empresa no sigui un regidor. Les 

actes ho reflecteixen tot.  

És veritat que el 24 de maig hi va haver eleccions que van donar uns resultats i que a 

nosaltres no ens van agradar. Però els respectem perquè és la decisió de la gent que ha 

votat. Tot això ho dic perquè han donat els resultats que estem dient i el que a nosaltres ens 

sembla important és ser conseqüents. I si fa quatre anys a ningú no l’importava que els grups 

petits tinguessin una remuneració per sobre de la que és normal a la majoria dels 

ajuntaments, no entenc avui algunes de les queixes. Tot i que el problema el tenim amb una 

llei que diu que s’han de tenir uns recursos, però no diu quins són aquests recursos. El que jo 

vull denunciar és que aquests recursos s’estiren i s’arronsen en funció de l’interès de cada 

grup polític, com ja han dit els que m’han precedit. El que no és de rebut és que quan convé 

els grups petits tinguin una sobreremuneració que no s’equipara amb cap ajuntament com els 

nostres, ni tampoc algunes de les coses que han estat a punt de passar i que ja s’han dit, 

com, per exemple, que grups que han perdut tres i dos regidors acabessin mantenint la 

mateixa remuneració que quan en tenien vuit. Això ho han intentat fer. A nosaltres ens sembla 

que per sort s’ha rectificat. 

També els he de dir que no és acceptable el que s’ha intentat fer a la mesa de contractació, 

perquè, a més, no tenia cap sentit. No té sentit treure els grups municipals d’una mesa de 
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contractació, quan que jo recordi en els quatre últims anys només hi ha hagut una votació en 

contra que ni tan sols va transcendir.  

Nosaltres votaríem favorablement els 11 punts i no tindríem cap problema. Però per aquestes 

consideracions que els he fet, no serà així i ens abstindrem en alguns punts.  

Hi votaríem favorablement perquè les remuneracions de l’Ajuntament de Mataró i els sous 

dels càrrecs electes estan molt per sota del que podrien ser. Això també s’ha de dir i la gent 

ho ha de saber. És insultant que a la nostra comarca hi hagi ajuntaments que amb cinc 

vegades menys població tinguin càrrecs electes que cobrin més que els de Mataró. Per tant, 

qui està fent les coses malament no som nosaltres.  

Jo també entenc que els 27 regidors que estem aquí no en sabem de tot i, per tant, 

necessitem l’ajut de persones, de tècnics, que en sàpiguen. Donarem moltes vegades les 

gràcies a la bona feina dels funcionaris i nosaltres estem a favor que se’ls motivi donant-los 

càrrecs de coordinadors, però no ens agrada tant, i d’aquí ve l’abstenció, el fet que aquest 

matí hagi sortit el tema de qui eren els coordinadors i ens hagin dit que els noms no hi eren 

(tot i que estem contents amb els nomenaments perquè n’hi ha que són funcionaris 

excel·lents). Tampoc no ens agrada no saber quin estalvi suposa això i que això es vengui 

com un gran estalvi. Venir a un ple de cartipàs sense saber si això costarà més o menys no és 

de rebut.  

Pel que els acabo de dir, probablement després podríem tombar algun dels punts que hi ha 

per l’aritmètica.  

Sr. Martínez, a mi el ROM no em preocupa. A mi em preocupa què està passant als barris 

aquest estiu, què està passant amb els nens i nenes que no sabem si tenen cobertes les 

seves necessitats o no. També em preocupa la reunió que hem tingut avui de la Comissió de 

Desnonaments... Això és el que a mi m’interessa. M’interessa començar a controlar i fer 

propostes i no perdre temps. Segur que el ROM és millorable i ja vindrà, però si tombem algun 

d’aquests punts l’única cosa que fem és paralitzar la maquinària, perquè probablement no 

tindríem una altra opció. I si avui fóssim nosaltres els que tinguéssim la responsabilitat de 

governar la ciutat, segurament faríem un organigrama molt semblant a aquest. Nosaltres 

volem fer avui aquest exercici de responsabilitat. No donem un xec en blanc, però sí que ens 

abstindrem respecte d’alguns punts.  
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El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciudadanía, manifesta que estem aquí per deliberar i en  el seu cas aprovar o 

rebutjar, com a Ple, una sèrie de mocions d'alcaldia que es sotmeten a la nostra consideració i 

que figuren en l'ordre del dia d'aquest Ple extraordinari, d'aquest "ple del cartipàs". Així mateix, 

se'ns donarà compte sobre uns determinats decrets d'alcaldia, que no votarem ja que no és 

una de les nostres competències, sinó del senyor Alcalde. 

El sentit del vot del nostre grup en aquestes mocions serà negatiu, excepte en el primer cas, 

en el qual optem per l'abstenció. Quan votarem que NO a una determinada moció no ha de 

ser necessàriament per un rebuig global a tot el text, però sí perquè considerem que en 

alguns dels seus continguts el nostre desacord és suficientment important com per justificar-hi 

el vot negatiu. 

Vull donar les raons que donen suport a la nostra posició, i ho faré de forma sumària, per no 

allargar la intervenció. 

1. Vid. ordre del dia: 

Ens abstindrem. Es tracta d'una qüestió merament organitzativa. 

2. Vid. ordre del dia: 

Votarem No. El motiu del no és que no entenem que s'hagi separat l'àrea de serveis a les 

persones de l'àrea d'acció social. En rigor, més que oposar-nos a les dues comissions, la 

nostra oposició prové d'aquesta fragmentació del que entenem que hauria de ser un àrea 

unitària. És cert que aquesta, definir les àrees, és competència del govern, i específicament, 

del senyor Alcalde-President, que segurament ha hagut de fragmentar aquesta àrea per raons 

derivades de la seva coalició de govern. Però una cosa són les conveniències del govern 

actual, i altre el que nosaltres entenem que és el repartiment òptim de les àrees 

governamentals. 

3. Vid. ordre del dia: 

Votarem No. El motiu és el punt 8, 1er paràgraf, de la mateixa. Si el nou govern considera --i 

també nosaltres, val a dir-- que és positiu ampliar la consignació pressupostària per fer que els 

diversos portaveus dels grups puguin rebre una retribució de dedicació exclusiva, no entenem 

que el repartiment de la partida de suport al grups no mantingui el mateix criteri. Com que ara 

es reparteix entre 9 el que abans es feia entre 6, es produeix una retallada considerable que 

afecta especialment els grups més petits. Ni entrarem en els criteris de repartiment d'aquest 

montant total i si la part fixa o la variable en funció dels regidors obtinguts ens complau més o 

menys. La crítica és al montant més que a la distribució del mateix. 

4. Vid. ordre del dia 
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Votarem No. Considerem exagerades les retribucions dels assessors i, especialment, del 

coordinador. No entenem, amb tota modèstia, que el nostre Alcalde es fixi un sou de menys 

de 60.000 euros i que un gerent percebi gairebé un 50 % més que ell. 

A més, tampoc no entenem per què han de ser tres. Per què no dos, o quatre? 

I no ens diguin que això són retribucions de mercat. Això no és mercat, és el sector 

administracions públiques. A més, no sabem sobre qui recauran aquests nomenaments i els 

criteris que es seguiran per la seva selecció. És cert que són càrrecs de confiança, tal com 

assenyala l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I el govern escull discrecionalment. En el seu 

dret està. En el nostre dir-li que no n'estem d'acord. 

5. Vid. ordre del dia 

Votarem No. Aquesta moció nomena diversos representants municipals en certes entitats. La 

majoria són càrrecs del govern. Nosaltres no donem suport a aquest govern i no donarem 

suport a aquestes representacions. No és en absolut un menysteniment personal de les 

persones proposades, quedi ben clar, sinó una posició general sobre el govern municipal. 

6. Vid. ordre del dia 

Votarem No. El govern ens proposa un canvi de filosofia en la contractació de determinats 

càrrecs directius. En essència, substituir càrrecs de confiança (és a dir, personal eventual) per 

persones de la plantilla municipal, nomenats pel sistema de provisió que s'anomena lliure 

designació. Nosaltres som conscients de què l'Ajuntament compta amb excel.lents 

professionals de plantilla, els quals són plenament competents per assumir aquestes tasques. 

Llavors, per què votem que no? Perquè estem parlant de persones que per força han de 

realitzar tasques que al nostre parer cauen en l'àmbit del personal eventual (article 12 de 

l'EBEP) i no del funcionari en actiu el lloc de treball del qual es proveeix amb el sistema de 

lliure designació (article 80). Aquest sistema implica una convocatòria pública. ¿Convocatòria 

pública per assignar la plaça a algú que ja està prèviament escollit? Creiem que és molt millor, 

i molt més transparent, que les tasques de personal eventual les facin eventuals i no fer servir 

funcionaris de carrera per aquestes tasques. El que no vol dir que el govern no pugui 

promoure a eventual un funcionari de la casa, que, al cesar l'autoritat política que el nomena, 

torni a la seva antiga plaça. Creiem que això és molt preferible a alterar la relació de llocs de 

treball. Aquestes són, en resum, les raons de la nostra oposició a les mocions plantejades. 

 

 

La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia el 

seu vot contrari als punts 3, 4 i 5.  
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Estem en contra dels càrrecs de confiança per pura coherència política i pensem que els sous 

estan sobreavaluats. A més, l’elecció no s’ha fet amb transparència, no coneixem les 

persones escollides i no han estat escollides seguint el criteri de meritatge, sobretot l’assessor 

de l’Alcaldia.    

Dit això, creiem que esteu treballant perquè hi hagi una desigualtat dins l’Ajuntament. 

Penalitzeu els grups més petits, amb el punt número 8. El fix el congeleu, la qual cosa ens 

sembla bé, per coherència, però després us pugeu la remuneració els regidors, amb la qual 

cosa la vostra partida econòmica gairebé la conserveu. Per tant, queda demostrat que 

penalitzeu els grups petits, que no sou democràtics i que no esteu per la participació oberta, 

comunicativa i dialogant. 

Nosaltres estem per la modificació del ROM. Aquí coincidim amb el company de la CUP i 

creiem que és necessari que es facin dos plens, a part d’altres detalls.  

Sí que heu organitzat un govern sociovergent, però no heu comptat amb els grups de 

l’oposició ni per als càrrecs, ni per a les comissions, etc. Ens ha faltat molt de diàleg, molta 

comunicació, transparència, que ens expliqueu aquests 95% de dedicació, com els 

gestionaran i com es demostrarà que tenen aquesta dedicació. Ens ha faltat que ens expliquin 

per què hi ha regidors que no s’hi dedicaran al 100% amb les necessitats que té la ciutat. 

Pensem que el govern s’hi ha de dedicar en exclusivitat. 

També creiem que els assessors els heu escollit més aviat per un tema executiu i no pas 

perquè siguin especialistes de gestió. Per tant, no ens creiem les vostres explicacions 

d’aquest matí. 

Feu canvis d’última hora, sense debat... I per tot plegat, hi votarem en contra.  

No obstant això, sí que estem a favor que es faci promoció interna però ens manca 

transparència, sobretot en el tema del meritatge. S’ha de donar oportunitats a totes les 

persones que tenen el perfil que es busca.  

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, farà una 

aproximació general al cartipàs per acabar posicionant el seu grup respecte als diferents 

punts. 

Com ja hem dit moltes vegades, els ciutadans de Mataró poden estar tranquils. Tal com vam 

anunciar al ple d’investidura, ERC-MES es mantindrà a l’oposició de manera responsable, 

amb la voluntat de fer governable la ciutat de Mataró sempre que calgui. Oberts al diàleg per 
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al bé de Mataró, sense intransigències ni dogmatismes ni afany fiscalitzador, però implacables 

en el control de l’acció de govern i en l’estímul de les polítiques socials.  

Volíem parlar en el seu dia de les prioritats i les urgències que havia d’abordar el futur govern 

de la ciutat i continuem tenint ganes de parlar-ne, de discutir i de debatre el nostre model de 

ciutat amb el govern, naturalment, incloent-hi tots els grups de l’oposició, però molt 

especialment tots aquells que han obtingut un gran creixement en aquestes darreres 

eleccions, l’independentisme d’esquerres i els grups orientats al canvi social. 

Tal com ha declarat l’Alcalde de Mataró en diferents mitjans de comunicació, aquest ha de ser 

el mandat que tingui en consideració aquest canvi social, que compti amb l’esforç i l’aportació 

de tots, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de tothom, que integri aquestes 

diferents realitats amb una visió global de ciutat.  

Aquest ha de ser el mandat del diàleg amb els grups municipals, de la participació, de la 

transparència. Arribem a aquest ple havent esgotat pràcticament el termini perquè es produís 

(45 dies després de les eleccions) i, tal com s’ha dit ja, arriba amb molt poca informació de tot 

allò que està succeint a la ciutat. Esperem poder celebrar un nou ple molt necessari abans de 

Les Santes.  

Respecte al que ens ocupa avui, en les converses sobre el cartipàs que hem anat mantenint 

amb l’equip de govern hem arribat a algunes concrecions. La primera, en relació amb el que 

coneixíem de l’acord de govern, és que s’ha descartat finalment la doble gerència. Per a 

nosaltres una duplicitat innecessària i molt cara. L’opció inicial, com ha dit el Sr. Jerez, de 

constituir la mesa de contractació municipal sense la presència d’electes també ha estat 

reconsiderada. Pensem que era una mesura que potser tècnicament tenia una argumentació, 

però que no la tenia des del punt de vista d’afavorir la transparència. S’ha consolidat també 

una àrea específica dedicada a acció social, que pensem que pot ser de gran importància per 

a la coordinació i la visibilitat de les polítiques socials de Mataró.  

També és cert que no existeix, o almenys nosaltres no en tenim constància, conjuntament 

amb el cartipàs que avui es presenta, de cap documentació que reculli amb un cert detall les 

intencions o els objectius de la coalició de govern catalanista i de progrés per al 2015 i per a la 

resta del mandat. Només coneixem les iniciatives que apareixen recollides a l’acord de 

govern, però no estan agrupades a l’entorn de grans objectius. 

Insistint en els meus arguments inicials, els temps han canviat. Cal plantejar l’acció de govern 

en termes de col·laboració sincera amb tota l’oposició. I estem convençuts que podem ajudar, 

que hem d’ajudar a construir aquest relat polític que no hem sabut trobar en l’acord de govern, 

sobretot en els grans temes de ciutat com la inclusió social; els plans de xoc contra la pobresa 
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i contra l’atur; un pla de ciutat per a l’educació; una visió compartida sobre la promoció de la 

ciutat, el TCM i una eina de vital importància com és el Port de Mataró; un nou marc 

d’actuació per a la convivència... I aquí cal dir que l’acord de govern en cap moment cita la 

paraula “immigració”, un tema per a nosaltres clau, estratègic, de futur.  

Cal col·laborar també en la revisió i desenvolupament del ROM, millorant totes les seves 

prestacions, i també aprofundir en les diferents possibilitats del Reglament de Participació, 

com per exemple, les possibilitats que podríem tenir de regidors de barri, una proposta que 

dúiem al nostre programa, oberts a l’oposició, integrats als consells territorials de participació.  

Aquesta és la nostra proposta de treballar en positiu, de fer de pont integrant totes les 

sensibilitats i perquè tota l’oposició democràtica pugui dir-hi la seva.  

Hem de dir que la coalició de govern ha rebut —i estem molt contents— amb gran interès 

aquesta proposta i, en la mesura en què tindrem l’oportunitat de parlar-ne i debatre, anunciem 

el nostre vot afirmatiu al primer punt i al segon punt de l’ordre del dia. El primer, en el 

benentès que es treballarà en el futur en algunes propostes que ja s’han fet, com la del doble 

ple o la modificació del ROM. I la constitució de les comissions municipals informatives, 

naturalment, perquè necessitem que el govern i tots plegats ens posem a treballar i tinguem la 

informació oportuna. 

També anunciem l’abstenció a la resta dels punts.  

En relació amb aquests punts, només dos detalls: el primer d’ells, als punts 8 i 9 de l’ordre del 

dia, els decrets sobre delegació de competències, regidors i junta de govern, observem una 

discrepància entre les competències delegades a la junta de govern, la qual cosa interpretem 

com un error de transcripció. 

Al punt número 5, sobre el nomenament de representants municipals en entitats, hem vist que 

hi ha una de les entitats (el Consorci de Comunicació Local) que, segons ens consta, es va 

dissoldre al març del 2015. Suposem també que es tracta d’un error.  

  

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, mostra el seu desig de respondre en nom del 

govern a algunes de les intervencions que s’han fet.  

En primer lloc, vull contestar que és veritat que de l’odi a l’amor hi ha un pas i suposo que és 

el mateix pas que va fer Iniciativa per dir que no volia participar en un govern. Aquí era molt 

fàcil parlar i molt difícil fer i va haver dos grups municipals que es van posar d’acord per fer per 

Mataró. En aquest sentit, estic molt d’acord amb les preocupacions que han expressat alguns 

 50



dels grups per les coses que estan passant a la ciutat. Anuncio que la nostra intenció és que 

hi hagi un segon ple abans de Les Santes i també que les properes setmanes les comissions 

informatives ja estiguin constituïdes perquè aquest segon ple sigui possible. I recordo que el 

govern no ha estat aquestes tres setmanes només preparant aquest ple, sinó que hem tingut 

el regidor d’Educació treballant, el regidor de Promoció Econòmica, la regidora de 

Convivència, el regidor de Salut amb negociacions intenses per millorar els recursos del CAP 

de Rocafonda... Val la pena destacar que aquestes preocupacions són compartides i que el 

nostre govern ha estat treballant intensament. Avui mateix hi ha hagut aquesta trobada per 

parlar dels desnonaments, liderada per l’equip de govern.  

És molt fàcil dir que el grup de govern no ha volgut accedir a la petició de l’oposició, quan 

l’Alcalde, en nom del govern, ha demanat que li fessin arribar quina és la proposta per 

augmentar els recursos, les assignacions, de tots els grups municipals, i que aquesta proposta 

arribés amb l’acord dels 27 regidors del consistori. Aquest acord no s’ha concretat amb 

aquesta fórmula. Sí que s’ha dit vagament que s’havia de reduir el sou de tothom, inclosos els 

portaveus, però davant d’aquesta proposta hi ha molts portaveus que òbviament no han 

expressat la seva opinió i, per tant, no hem estat capaços entre tots, però tampoc els qui han 

fet la proposta, de dir de quina manera concreta havíem d’explicar fora als ciutadans que els 

partits augmentaven la partida de la seva assignació. 

És mentida que només en siguin beneficiats els partits grans, perquè nosaltres també hem 

perdut recursos en aquesta assignació i també haurem d’afrontar què fem per mantenir les 

nostres estructures. Unes estructures que és veritat que serveixen per fer acció política, per 

governar, per treballar al servei de la ciutat. Feina que està garantida perquè cada grup 

municipal té els mitjans materials i els mitjans econòmics per fer-ho, i també els personals. 

També s’ha dit que la partida dels regidors del govern augmenta, però també augmenta la 

partida dels portaveus, és a dir, de l’oposició. És important que la ciutat de Mataró sàpiga que 

cada grup de l’oposició disposa de mitjans materials suficients, de mitjans econòmics i d’una 

persona alliberada amb un sou més que digne per exercir la seva funció com a polític.  

Per tant, entenem també que aquest sou és suficient per anar a una màxim de 7 comissions 

informatives al mes, és a dir, per garantir la seva assistència a les comissions.  

Sr. Cuéllar, lamento profundament que vostè no pugui compatibilitzar la seva tasca 

professional amb la tasca de portaveu, però no per això tots han de pagar. Les persones que 

tenen aquest sou l’han de fer servir per assistir a les comissions informatives.  

En aquest sentit, Sr. Martínez, ja li faig arribar que el govern té la intenció de modificar el 

ROM, de fer-ho de manera oberta amb l’oposició, però com s’ha dit en aquest ple, l’important 
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ara és posar en funcionament les comissions informatives i després entre tots ja discutirem 

quins són els aspectes a millorar. Un d’ells serà assegurar-nos que els membres del govern i 

els portaveus fan la seva feina correctament.  

Sincerament, hi ha coses que em resulten curioses. Em sorprèn que el primer grup de 

l’oposició que va dir que no formaria part d’aquest govern perquè no havia guanyat les 

eleccions sigui el grup de Ciutadans, i acte seguit vulguin condicionar totes i cadascuna de les 

coses que estan passant sense aportar ni un sol comentari en cadascuna de les tres rondes 

de conversa que ha tingut aquest govern amb els grups de l’oposició per explicar els seus 

plantejaments. Per tant, és mentida que aquest govern no explica, que és un govern no 

transparent... perquè fins a tres vegades s’ha reunit amb l’oposició i perquè s’han convocat 

dues juntes de portaveus per explicar el contingut d’aquest cartipàs. 

Finalment, amb la vocació constructiva que em caracteritza i que caracteritza aquest govern, 

acceptem la mà estesa dels grups de l’oposició per treballar plegats pel que realment l’importa 

a la gent de Mataró.  

  
 

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 

– Esquerra Unida i Alternativa, respon que avui han sortit de la junta de portaveus —per 

cert, una junta que han demanat tres grups d’aquest consistori, inclosa ICV-EUiA— amb una 

iniciativa del Sr. Jerez dient que els enviaria a la tarda una proposta nova sobre el repartiment 

en els grups municipals. I jo crec que aquí coincidim molts dels grups que aquest matí hi érem 

a la junta de portaveus. Després veurem qui menteix.  

En segon lloc, ICV-EUiA no ha volgut participar d’un govern que el primer que va fer va ser 

posar les cadires per davant dels programes. Nosaltres no estàvem disposats a això. En 

aquella no-negociació, sinó xantatge, els seus emissaris van amenaçar els nostres que si no 

entràvem al govern ens castigarien als grups municipals, com així ha estat. Diguem-ho clar. 

Sr. López, estem preocupats pel ROM en la justa mesura. Vostè sap que si aquest grup 

municipal s’ha caracteritzat per alguna cosa és per la seva sensibilitat social. Del ROM tots 

ens hem queixat, perquè d’això tractava el punt número 1 de l’ordre del dia. Si avui hem estat 

a la Comissió de Prevenció de Desnonaments és perquè nosaltres vam demanar que es 

dugués a terme.  

No se m’ha contestat, Sr. Jerez, a la qüestió que nosaltres li reclamàvem i que és la necessitat 

d’abordar la representativitat des del punt de vista dels usuaris i els treballadors, en el cas del 
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Consell Rector; i en el cas del Consorci del Port, recuperar la figura d’un partit polític que 

pugui representar i no sigui necessàriament del govern. M’agradaria que em donin una 

resposta ara.  

 

 

 

El senyor Juli Cuèllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que en conversa telefònica amb el Sr. Alcalde aquest li va dir: “demaneu molt 

i no doneu res a canvi”. Després de sentir aquestes paraules, entenc que he estat una mica 

innocent.  

Nosaltres tenim un criteri polític en què càrrecs de confiança no entren en el nostre 

plantejament. Si hi ha un regidor que no en sap prou, que es rebaixi el sou i potser sí que 

caldrà contractar un càrrec eventual perquè supleixi les seves mancances. Però no és de 

rebut tenir aquesta doble estructura de polítics que diuen que en saben molt i necessiten 

càrrecs de confiança per complementar. És una estructura innecessària que implica una 

despesa supèrflua per al nostre Ajuntament, que es podria rebaixar ostensiblement. 

Vostè preguntava que com ens ho faríem per explicar a la ciutadania un augment de la partida 

destinada a grups municipals. Jo no sé si vostè, Sr. David Bote, Alcalde de Mataró, ha parat 

esment en què el resultat de les eleccions del 24 de maig passat va evidenciar una gran 

pluralitat, com la que tenim aquí representada. Això vol dir que si tenim 9 grups municipals, 

això té un cost. La democràcia té un cost. Hauríem de fer-ne una reflexió, vostès que es diuen 

socialistes, sobretot. 

Repassant les retribucions de regidors, el primer tinent d’alcalde, el Sr. Joaquim Fernàndez, 

se li ha fet un sou a mida. Per què? Nosaltres reclamem que hi hagi una rebaixa d’aquests 

sous de regidors i que es compensi apujant la partida de grups municipals. Això és possible. 

Només cal voluntat política. Nosaltres ho hem quantificat: només caldria augmentar en 

137.000 euros la partida de grups municipals per restituir la situació que teníem la legislatura 

passada. D’on els trauríem? Rebaixant-los de les retribucions de regidors i també dels càrrecs 

de confiança, que en el nostre cas els suprimiríem. 

Canviant de tema, aquí s’ha dit que hi ha grups que estan molt preocupats pel que passa a la 

ciutat. Nosaltres, juntament amb el grup de Volem Mataró, ERC-MES i ICV-EUiA, vam 

sol·licitar per escrit a l’Alcalde que reunís d’urgència la Comissió Mixta per la Prevenció de 

Desnonaments, perquè nosaltres sentim el batec del carrer i així ens ho havien demanat 
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persones vinculades a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i creiem que era de rebut tenir 

aquesta informació. Hem trigat molts dies a tenir-la i ho lamentem.  

Hi ha una manca de rigor en el traspàs de la informació, que l’hem viscut al ple vigent de 

cartipàs. Per exemple, quan jo demanava al Sr. Jerez que ens desglossés de manera 

detallada el cost total que representava tota l’estructura de càrrecs de confiança. Aquest detall 

que vaig demanar encara no el tinc.  

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, diu al Sr. Alcalde que comença malament. La intervenció que vostè ha fet no em 

sembla de rebut. Vostè no pot dir aquí que és mentida el que s’està dient. Hi ha maneres de 

dir les coses. Vostè aprovarà avui aquest cartipàs molt probablement perquè tant nosaltres 

com el grup d’ERC-MES ens hi abstindrem. Si comencem a fer demagògia, en farem tots. 

Aquest tipus de coses ens fan mal a tots, perquè al final acabem en una dinàmica de “i tu 

més”. Demano que la reclamació que han fet la resta de grups de l’oposició sobre les 

remuneracions dels grups municipals es reprengui i en puguem parlar serenament. Entre 

altres coses, ningú no sap quins són els recursos mínims que necessita un grup municipal per 

poder funcionar. La llei està molt mal feta i ho deixa en l’aire.  

El que ens interessa és tirar la ciutat endavant. Si no fos per la necessitat imperiosa que les 

comissions informatives es posin en marxa ja, de saber què ha passat amb els tres 

desnonaments, etc., potser no hauríem donat via lliure a l’aprovació del cartipàs. Aquest és 

l’interès que ens guia a alguns.  

 

 
 

El senyor Xavier Caravaca Domíngues, portaveu del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciudadanía, passa a respondre al Sr. Alcalde. Vostè ens diu que volem 

condicionar tota l’activitat municipal. S’entén que l’oposició, en el seu marge d’actuació, vol 

condicionar l’activitat pública i aquesta és la nostra feina. Ho podrem fer amb més o menys 

fortuna o facilitat per aconseguir els objectius, però crec que aquesta és una crítica una mica 

innecessària.  

Diu que ens vam autoexcloure. Sí, perquè tenim aquesta opció política, que és tan legítima 

com intentar entrar al govern a tota costa. Vostè ens acusa de dir de vostè que no ha estat 

transparent, però jo no li he dit mai això. Al contrari, penso que vostè ha estat molt 
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transparent. Vostè ens ha proposat els seus plantejaments, sobre els quals nosaltres estem 

majoritàriament en contra, però nosaltres no ens sentim exclosos. En aquest sentit, la seva 

rèplica ha estat relativament pacífica, pel que jo pensava.  

El que sí que jo li voldria dir, respecte als consells d’administració de les companyies 

municipals, és que nosaltres ens hi hem abstingut perquè tenim clar el nostre posicionament, 

el qual és absolutament legítim. Per tant, no faci servir expressions com ara que volem 

boicotejar, etc., perquè són sobreres. Li tinc afecte personal i li dic amb tota cordialitat.  

Respecte a les paraules del Sr. López, no hi vull entrar.  

 

 

La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, es reitera 

en el que han decidit. Penso que vostè ha quedat retratat amb aquest to impositiu. Aquest és 

el to que vostè ha utilitzat especialment amb VoleMataró, des que vam començar a parlar, i 

desitjo que les coses canviïn. Hem de poder parlar amb cordialitat. Hem de tenir aquesta 

força, aquesta possibilitat i aquesta valentia.   

Per tant, l’insto que es desplaci una mica més cap a l’esquerra, perquè vostès diuen que són 

socialistes i han fet una campanya parlant d’això. I que també la manca d’informació 

desaparegui, que hi hagi més inclusió de tots els grups... I si hem de baixar el sou dels 

portaveus, n’estem disposats. De fet, nosaltres ja tenim límits dins del nostre partit i 

destinarem el sobrant a allò que sigui necessari a nivell social.    

Per tant, s’ha de rebaixar el sou i s’ha de repartir entre els companys, perquè tots els nostres 

grups tinguin representació, ja que tots han estat escollits democràticament. Ara som 9 grups. 

Els costa molt fer canvis. Estaven molt acostumats al tripartidisme, al bipartidisme, però les 

coses han canviat. Hem de començar a canviar el xip perquè la societat ho necessita. 

L’insto també a rebaixar el sou del primer tinent d’alcalde del 6% a l’1%, com ha passat amb la 

resta de la societat. Els sindicats amb prou feina han aconseguit que a la gent li pugin el sou 

un 1%. Per què vostè el puja un 6%? Això no és comprensible. 

Dit això, torno a insistir en què desitjo que ens trobem, que canviïn les coses i que vostè, com 

jo, millorem. El vull trobar en l’acció social i en tot allò que la ciutat ens està reclamant, i també 

en la unitat i la força als barris. Hem de donar veu i vot a la gent.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, està 

convençut que aniran tenint oportunitats de parlar de tot. 

En segon lloc, celebro enormement el seu anunci que la setmana que ve estarà tot en marxa i 

que abans de Les Santes farem un ple. Volem començar a treballar perquè tots en tenim 

ganes i hi ha molta necessitat.  

D’altra banda, em consta que l’equip de govern està treballant, que els regidors estan fent la 

seva feina, però també ha de comprendre que a nosaltres ens agradaria conèixer totes les 

gestions que es duguin a terme per poder participar i ajudar més del que estem fent en 

aquests moments.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, accepta, sobre el tema de la demagògia, que 

la manera en què ha explicat algunes de les respostes no ha estat la correcta. En properes 

ocasions, miraré d’explicar els mateixos continguts d’una manera molt més concreta que no 

doni peu a mal interpretacions. La part dels portaveus no ha estat explicada per part meva 

com caldria. La meva intenció no s’ha traduït de manera concreta.  

Dit això, és veritat que el Sr. Jerez havia demanat la paraula, però crec que podem respondre 

per escrit a les diferents qüestions que s’han plantejat en aquest ple.  

 

Acabat el debat conjunt dels punts núm. 1 al 6 de l’ordre del dia, a continuació es passa a les 

votacions:   

 

1 Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 
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 Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

 
 
 
2 Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals 

Informatives. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2),  corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
3 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).  

Vots en contra: 10,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als 
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membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2). 

 
 
 
4 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del 

personal eventual. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).  

Vots en contra: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 
 
 
5 Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses 

entitats públiques o privades.  
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).  
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Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (3) i corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2). 

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 
 
6 Modificació de llocs de treball i de la plantilla  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5),  

Vots en contra: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),   

Abstencions: 7,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21 hores i 15 minuts de la tarda, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 
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