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ACTA NÚM. 15/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia ú de desembre de 

dos mil setze, essent les 19:00 hores 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) 
Mª 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) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT               (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2.1 de l’ordre del dia 

VICTOR MANUEL PARAMES SOTERAS REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2.1 de l’ordre del dia 

MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2.1 de l’ordre del dia 

 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia 

SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia 

 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT   REGIDOR              (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita  
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Excusen la seva assistència la Sra. Dolors Guillen, regidora del grup municipal de 

Convergència i Unió i la Sra. Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya. 

 

 

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 

8616/2016 de 25 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 de desembre de 2016 

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 ordinària que tindrà lloc el proper 

dijous 1 de desembre de 2016, 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 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 25 d’octubre de 

2016  i  ordinària de 3 de novembre de 2016.  

 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

 JUNTA DE PORTAVEUS 

 

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró en contra de la llei 

d’Administracions Locals “Llei Montoro”. 
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2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa i Socialista  per uns pressupostos socials i una fiscalitat 

progressiva. 

 

2.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per aconseguir la 

implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat 

entre els diferents municipis de la comarca del Maresme. 

 

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

per donar suport a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a tots els càrrecs electes 

independentistes. 

 

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada pel  grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre la rebaixa de l’IVA als serveis veterinaris.  

 

2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per fer front a l’estigma i la 

discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH/SIDA.  

 

 

 

 DICTAMENS 

  

 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

  

 Servei de Secretaria General 

  

3 Aprovació de la creació de les Comissions Informatives Especials sobre la licitació, 

construcció i comercialització de l'edifici El Rengle i de la gestió municipal del 

contracte de concessió de la zona esportiva El Sorrall. 

 

 

 Servei de Compres i Contractacions 

 

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació,  mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de 

servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.  

 

5 Desestimar la sol•licitud de restabliment de reequilibri econòmic de la concessió de 

construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, formulada per la 

societat Empark Aparcamientos y Servicios, SA. 

 

6 Extinció de la concessió de construcció i explotació de l’aparcament de la Plaça de les 

Tereses.  
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 Direcció de Recursos Humans 

 

7 Adhesió a l’acord relatiu contractació persones situació d’atur inscrites com a 

demandants d’ocupació no ocupats en el marc Programa Treball i Formació, 

promogut Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 

 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

8 Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre 

verificació d’habitatges buits. 

 

 

 Desenvolupament Sostenible  

 

9 Adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses per a l’energia i el clima. 

 

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per aprofundir en la conciliació laboral-familiar dels treballadors 

municipals. 

 

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía a favor de crear la figura del “Esdeveniment especialment protegit” i del 

“Esdeveniment protegit”” 

 

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el Dia de la Constitució 

Espanyola. 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 

 

13 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millori 

el manteniment del pinar que hi ha entre el Decathlon i el carrer Blanes.  

 

14 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la retirada de simbologia franquista.  

 

15 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Plaça 

d’España de Mataró 
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16 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les dades de Mataró en 

relació a les famílies més vulnerables que estan patint la crisis. Tant energètica com 

de subministraments. 

 

17 Pregunta que presenta  el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre el servei de recollida de residus que presta l’empresa 

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). 

 

18 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el funcionament de la recollida de la brossa.  

 

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la Jornada Participativa “Què vols per Mataró? 2016” 

 

20 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a l’actual model de 

participació relacionat amb el PAM. 

 

21  Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre incorporar el 

vot telemàtic en casos de baixa de paternitat, maternitat o malaltia greu. 

 

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

el probable canvi en la cotització a la Seguretat Social dels treballadors, funcionaris i 

altre personal d’aquest Consistori. 

 

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre les infraccions en matèria de publicitat exterior. 

 

24 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

Dies Internacionals. 

 

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les 

males olors i la qualitat de l’aire a Mataró. 

 

 

 

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

 

 

1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS: 

EXTRAORDINÀRIA DE 25 D’OCTUBRE DE 2016 I ORDINÀRIA DE 3 DE 

NOVEMBRE DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (20). 
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2  -   DESPATX  OFICIAL 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Montse Moron i la Sra. Sarai Martínez, 

regidores del grup municipal de VOLEMataró. 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president,  dóna compte del Decret d’Alcaldia 8510/2016 de 

22 de novembre, d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Manifest dels Alcaldes i 

Alcaldesses de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores en el Dia Internacional de 

Ciutats Educadores 2016. 

 
 
 
A continuació, el senyor David Bote Paz, alcalde president, informa dels acords que integren 

la Declaració Institucional sobre el futur de la ciutat: “Mataró 2022”: 

 

“Primer.-  Intensificar, mitjançant la creació d’una comissió de treball específica, el procés de 
debat estratègic sobre el model de ciutat i la visió de Mataró en l’horizó 2022. Aquesta 
comissió estarà formada per representants dels grups municipals signants d’aquesta 
declaració, i promourà la participació d’entitts, organitzacions socials i empresarials, altres 
administracions i ciutadans a títol individual. 
 
Segon.- Impulsar el debat entre els grups municipals (superant la dinàmica govern-oposició), 
la transparència en la gestió, la participació ciutadana, la recerca del compromís dels agents 
socials de la ciutat i la cooperació d’altres administracions, tots ells elements claus  per a l’èxit 
de la iniciativa. 
 
Tercer.- S’identifiquen, a priori, eks següents tres grans reptes per a la ciutat: 

 Lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat. 

 La igulatat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial. 

 La imatge, promoció i reconeixement de la ciutat. 
 

Aquests àmbits es poden ampliar a partir del treball i les propostes de la comissió de treball 
Mataró 2022. 
 
Quart.-  Promoure, una vegada identificats els reptes, un debat amb la ciutadania i els agents 
econòmics per establir els elements que permetin compartir un model de desenvolupament i 
visió estratègica de ciutat, basat en els següents principis: 

 Nova econòmia 

 Espai públic de qualitat i cohesionat 

 Model de govern basat en la col.laboració, la participació, la transparència i el 
lideratge ètic. 
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Cinquè.- Avançar en la formulació de les línies estratègiques i plans d’actuació a partir del 
model de desenvolupament i visió estratègica definits. 
 
En aquest sentirt, la ciutat es troba ja en procés de definició d’un nou pla estratègic de 
Promoció de ciutat, del Port de Mataró i del Tecnocampus. 
 
Sisè.-  Assolir el màxim compromís per part dels agents del territori, tant en les fases de 
participació i definició del Mataró 2022 com en el seu desplegament posterior. 
 
Setè.-  Aconseguir la màxima rellevància i suport institucional d’aquest procés de reflexió 
estratègica i el posterior desplegament. En aquest sentit, se cercarà la interlocució amb les 
institucions més importants del país: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Govern Estatal, així com les organitzacions socials i empresarials.” 
 
 
   

 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Juan Carlos Casaseca, el Sr. Victor 

Manuel Paramés i la Sra. Maria José González, regidors del grup municipal de Ciutadans – 

Partido de la Ciudadanía. 

 
 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró en contra de la 
Llei d’Administracions Locals “Llei Montoro”.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016, amb els vots 
favorables (24):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), C’s 
(3),  VOLEMataró (2), ICV-EUIA (1), CUP (2), l’abstenció del grup municipal de PxC (1)  i 
el vot en contra del grup municipal de PPC (2).  

 
 

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords 
 

“Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de llei presentada 
per Unidos Podemos, En Comú Podem i En Marea per a l’aplicació de mesures urgents 
en matèria de règim local.  
 
Segon.- Donar coneixement d’aquest suport i de l’aprovació d’aquesta moció al 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i al 
govern espanyol.” 
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2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 25-11-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Socialista  per uns pressupostos socials i una 
fiscalitat progressiva. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016, amb els vots 
favorables (23):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), 
VOLEMataró (2), PPC (2), ICV-EUIA (1) i CUP (2)  i  l’abstenció dels grups municipals 
de C’s (3) i  PxC (1).  
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 
– Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels acords 

 
“PRIMER.- Exigir al govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es 
presenti un projecte de reforma fiscal per canviar la política fiscal actual, injusta i 
generadora de desigualtat, per una fiscalitat justa i progressiva, amb l'objectiu que qui 
més té més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti 
ampliar els recursos fiscals propis per atacar l'emergència social i la desigualtat a partir 
de  
 
a) Modificació del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
amb l'objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i 
incrementar els tipus de les rendes més altes.  
 
b) Modificació de l'Impost de Successions i Donacions per retornar als nivells 
d'ingressos del 2008, a partir d'una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals 
derivats de la normativa catalana.  
 
c) Modificació de l'Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal que 
gravi de manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a 
l'establiment d'un impost de grans fortunes.  
 
d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa 
referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el 
desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic de 
Catalunya.  
 
e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells que 
són clarament regressius.  
 
f) Millorar la gestió tributària amb relació a l'impost sobre els habitatges buits establert 
per la Llei 14/2015. g) Recuperar l'impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 
4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.  
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SEGON.- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que aprovin la 
llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i 
que el pressupostos 2017 incloguin una partida suficient per a la seva aplicació efectiva.  
 
TERCER.- Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat, els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 
 
 
 
 
2.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per aconseguir la 
implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada 
mobilitat entre els diferents municipis de la comarca del Maresme. 

 
 
   Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016 per unanimitat de tots 

els grups municipals. 
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords 

 

“Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està 
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents 
consideracions i propostes: 
 

- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant 
pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt dels 
estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi econòmica que 
ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el 
conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la 
sostenibilitat i l’ordenació del territori.  
 

- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la capacitat i 
prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions prioritàries de 
millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin disposar de trens 
més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on 
es fa referència als punts intermodals, garantir la protecció de la línia davant els 
temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la 
fiabilitat global i particular de tot el servei.  
 

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies 
Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacta ambiental,  urbanístic i de mobilitat amb 
el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on 
sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents. 
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- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per a 
persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les estacions, 
així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel 
Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf 
(Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró.   
 

- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que és 
necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació 
entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les 
comarques del Vallès i Girona. 
 

- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de l’oferta  de 
transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió amb les 
estacions de tren. També, executar al més aviat possible, el ja projectat carril bus de la 
C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de carril bus i VAO - que pot ser 
tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals 
com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col·lectiu. 
 

- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besòs i dins 
del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt Maresme, així 
com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:  
 
1- que l’ N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.  
2- que l’ N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).  
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 
 

- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el que 
cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir l’N-II per la 
costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre els municipis de 
la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els 
implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la 
pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i 
integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i 
bicicletes. 
 

- Òbviament, aquesta definició de l’N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de fixar 
de l’actual C-32 (Autopista del  Maresme), sobre la qual caldrà determinar  la seva 
configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs  
(nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt 
dels usuaris d’altres indrets. 
 

- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament la 
seva gratuïtat pels maresmencs. 

 

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes de 
possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada pacificació de 
l’N-II. 
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- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels 
vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el traçat i 
característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, incloent-hi totes 
les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per exemple les de  
promocionar la utilització del vehicle elèctric,  tot fomentat la definició d’una xarxa de 
punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca. 
 
Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la 
de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt anterior, 
poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment el 2011 com a 
primer pagament pel traspàs de l’N-II, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el 
compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins als 
400M€ segons conveni de traspàs de l’N-II a la Generalitat  per a actuacions al 
Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la 
signatura del Conveni, conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els 
acords no coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via 
alternativa i gratuïta a la C-32.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i 
Associacions  implicades amb la mobilitat del Maresme.” 
 

 
 
 
2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular per donar suport a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a tots els 
càrrecs electes independentistes. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016, amb els vots 
favorables (14):  dels grups municipals de CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), ICV-EUIA 
(1) i la CUP (2), i els vots en contra (13)  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), 
C’s (3), PPC (2) i PxC (1).  

 
 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords 

 
 

1. “Reclamar l’arxiu immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa de Berga, Montse 
Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a mostra de la 
voluntat de llibertat expressada per la ciutadania de Berga. 

2. Exigir al Departament d’Interior, que prevegi un protocol d’actuació que no permeti que 
els Mossos d’Esquadra actuïn com si fossin una força d’ocupació com la Guàrdia Civil. 
Cal tenir en compte que amb un Partit Popular que renova govern a l’Estat Espanyol, 
situacions com la de Montse Venturós es poden repetir amb la resta de casos oberts, i 
que també poden afectar a la resta de càrrecs electes compromesos amb la democràcia 
i les llibertats del poble català. 
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3. Rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat espanyol contra 
l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de querelles i denúncies, 
però que sabem que s'intensificarà a mesura que el poble català avanci decididament 
cap a la República Catalana. 

4. Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar la voluntat 
democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes, institucions i població 
ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la democràcia. 

5. Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i expressar el rebuig a la 
repressió política i judicial contra tots els càrrecs electes independentistes que estan 
sent investigats arreu del país. 

6. Establir com a protocol d’aquest Ajuntament que d’ara endavant, fins que culmini el 
procés independentista, l’estelada onegi al balcó de l’Ajuntament com a mesura de 
protesta cada vegada que hi hagi un atac a la democràcia amb accions judicials contra 
els càrrecs electes que defensen i lluiten pel procés d’independència.  

7. Traslladar aquests acords a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, al Departament 
d’Interior i al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i al Jutjat d’Instrucció número 1 de Berga. “ 

 
 
 
 
2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 25-11-2016, presentada pel  grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES sobre la rebaixa de l’IVA als serveis veterinaris.  

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016, amb els vots 
favorables (24):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), 
VOLEMataró (2), PPC (2), CUP (2), PxC (1) i ICV-EUIA (1) i  l’abstenció del grup 
municipal de C’s (3).  

 
 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part 
dispositiva dels acords 

 
“PRIMER.- Instar al Govern espanyol a donar compliment a la Proposició No de Llei 
sobre la rebaixa de l'IVA en els serveis veterinaris aprovada pel Ple del Congrés dels 
Diputats el 4 d'octubre de 2016, impulsant la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l'Impost Sobre el Valor Afegit amb la finalitat d'incorporar els serveis 
veterinaris no exempts d'IVA a les operacions en què els és d'aplicació el tipus d'IVA 
reduït del 10%.  

SEGON.- Comunicar l'adopció d'aquest acord al Govern espanyol, els Grups 
Parlamentaris al Congrés dels Diputats, al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya, als centres veterinaris del municipi, al Consell de Benestar Animal de Mataró 
i a la Societat Protectora d’Animals de Mataró.” 
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2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per fer front a 
l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH/SIDA.  

 

 

   Acord adoptat en Junta de Portaveus de 25 de novembre de 2016 per unanimitat de tots 
els grups municipals. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part 
dispositiva dels acords 

 

1. “Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el Pacte 
social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general 
d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a 
Catalunya.  Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que 
esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar 
contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial 

2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la 
no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es 
duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida. 

3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els 
serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de 
discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i 
organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació. 

4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades 
commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la 
discriminació relacionats al VIH/sida. 

5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, 
conjuntament amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), accions i 
programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres 
educatius, on es doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació 
relacionats al VIH/sida. 

6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre 
que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en 
concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma  unitària d’entitats en l’àmbit 
del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i 
activitats. 

7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1er de Desembre, com a plataforma 
unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.” 
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DICTAMENS 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Servei de Secretaria General 

 

3  - APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES ESPECIALS SOBRE LA LICITACIÓ, CONSTRUCCIÓ I 

COMERCIALITZACIÓ DE L'EDIFICI EL RENGLE I DE LA GESTIÓ 

MUNICIPAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA ZONA 

ESPORTIVA EL SORRALL.". 

 

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

següent 

 
“A la sessió ordinària del Ple Municipal celebrat el passat dia 06/10/2016 s’aprovà la creació 
de dues Comissions Informatives Municipals Especials, una relativa a la licitació, construcció i 
comercialització de l’edifici del Rengle, i una altra relativa a la gestió de la zona esportiva del 
Sorrall. 
 
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, 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. En aquest últim cas 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 i regidors/es no adscrits/es. El nombre de membres de cada Comissió serà 
proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o bé, en cas de ser designat un únic 
membre de la Comissió per grup municipal amb representació en el consistori, el seu vot serà 
proporcional al del nombre de representants del seu grup municipal en el Ple. 
 
Els grups municipals han designat als seus representats per a les comissions informatives 
municipals especials abans descrites. 
 
Per tot això PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:  
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Primer: Aprovar la creació de la Comissió Informativa Municipal Especial sobre la licitació, 
construcció i comercialització de l’edifici El Rengle. Els acords de la comissió es prendran per 
vot ponderat. La composició de la comissió queda integrada de la següent manera:   
 
President: Serà president el vocal que la pròpia comissió acordi a la sessió constitutiva. 
 
Vocals:   Sr. Juan Carlos Jerez Antequera (PSC). 
   Suplent: Sra. Núria Moreno Romero. 
   Sra. Núria Calpe i Marquet (CiU).  
   Sr. Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM). 
   Sr. Juan Carlos C. Ferrando (Ciutadans). 
   Sra. Montserrat Morón Gámiz (VoleMataró) 
   Suplent: Sra. Sarai Martínez Vega. 
   Sr. José Manuel López González (PPC). 
   Sr.: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP-PA). 
   Suplent: Sra. Carme Polvillo i Alomà. 
   Sra. Mònica Lora Cisquer (PxC). 
   Sr. Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUA-E). 

   Sra. Anna Maria Caballero Sancho (Regidora no adscrita). 
 

Secretària: Sra. Anna Ma. Ramírez Lara, lletrada del Servei de Secretaria  
       General. 

 
Àmbit subjectiu: regidors i personal municipal que hagin intervingut a l’expedient 
per raó del càrrec.   
 
Àmbit temporal: les conclusions de la comissió hauran d’elevar-se al Ple 
Municipal en el termini màxim de 6 mesos. 

 
 

Segon: Aprovar la creació de la Comissió Informativa Municipal Especial sobre la 
gestió municipal del contracte de concessió de la zona esportiva El Sorrall. Els acords 
de la comissió es prendran per vot ponderat. La composició de la comissió queda 
integrada de la següent manera: 
 
President: Serà president el vocal que la pròpia comissió acordi a la sessió constitutiva. 

    
Vocals:  Sra. Núria Moreno Romero (PSC). 

Suplent: Sr. Juan Carlos Jerez Antequera.  
    Sr.: Josep M. Font i Morera (CiU).  
    Sr. Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM). 
    Sr. Juan Carlos C. Ferrando (Ciutadans). 
    Sra. Sarai Martínez Vega (VoleMataró). 
    Suplent: Montserrat Morón Gámiz. 
    Sr. José Luís Calzada Olmedo (PPC). 

Sra. Came Polvillo i Alomà (CUP-PA). 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert. 

    Sra. Mònica Lora Cisquer (PxC). 
    Sr. Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUA-E) 

    Sra. Anna Maria Caballero Sancho (Regidora no adscrita). 
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Secretària: Sra. Anna Ma. Ramírez Lara, lletrada del Servei de Secretaria General. 

 
Àmbit subjectiu: regidors i personal municipal que hagin intervingut a l’expedient 
per raó del càrrec.   
 
Àmbit temporal: les conclusions de la comissió hauran d’elevar-se al Ple 
Municipal en el termini màxim de 6 mesos. 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

4  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,  

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 

HARMONITZADA, DE SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI DE SUPORT A 

LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA.  

 

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

següent 

 
“Mitjançant informe de data 21/10/2016, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la 
contractació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 6.800.133,58 euros, IVA no 
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de 
pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el plec de 
clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 17.000.333,95 euros. 
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Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 14/11/2016, respecte de l’adequació dels plecs 
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la 
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 14/11/2016 respecte de la previsió d’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a 
la partida 500302/231210/22799 dels pressupostos municipals que per als exercicis 2017 a 
2019.  

 
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants 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. 

 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció del següent acord: 

 
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i 
atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a 6.800.133,58 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de 
pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el plec de 
clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 17.000.333,95 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de la remissió de 
l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa de fins a 7.190.461,24 €, a càrrec de la partida 
500201/231310/22799, dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2017 a 2019 
(operació comptable APOS núm. 1202013). 
 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del present 
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida dels pressuposts 
municipals que s’aprovin per als exercicis 2017 a 2019, a fi de poder atendre les despeses que 
es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquesta no és una adjudicació qualsevol. Aquest és 

un contracte especialment sensible, amb un import de 7.000.000€, però que no s’hauria de 

valorar només pel volum econòmic sinó per a qui va adreçat. Per tant, estem davant d’un 

concurs que té com a primer nivell l’atenció a les persones dependents i per tant, hem de ser 

molt curosos en el clausulat. És veritat que es fa un esforç per part del govern a l’hora de 

condicionar l’oferta econòmica, malgrat tot pensem que no és suficient. 60 punts per l’oferta 

econòmica sobre 100 ens semblen molts, ens agradaria que aquest pes econòmic fos encara 

menys fort. Necessitem potenciar les clàusules de responsabilitat social i empresarial. En 

aquest sentit, la guia de la contractació pública sostenible introdueix l’element que interessa 

aquell concurs al qual es poden considerar diversos criteris, incloent els socials i medi 

ambientals per valorar millor l’oferta en el seu conjunt. Tot i que hi ha el compromís de vetllar 

pel compliment estricte del contracte, ens trobem que altres contractes d’aquest Ajuntament 

no han complert aquests requisits com en el contracte de la brossa, en el qual per falta 

d’inspectors suficients ens està portant molts mals de cap. A més a més, el malestar de les 

treballadores fa que sigui més necessària que mai, no només la fiscalització del contracte, 

sinó que l’oferta econòmica no sigui la part més principal. Aquesta conscienciació que tenim 

tots plegats, és precisament la del contingut de bones pràctiques en aquest tipus de contracte 

i valorar-les en detriment d’aquest factor econòmic és el que està donant com a resultat noves 

pràctiques de contractació. En aquest sentit, m’agradaria destacar un recent acord signat 

entre la Federació de Municipis de Catalunya, els sindicats i la patronal de serveis de neteja 

per incloure un codi de bones pràctiques, la qual cosa diu que anem pel bon camí. Li 

demanaria al regidor la retirada d’aquest expedient, la seva reformulació en la línea 

argumental expressada en la meva intervenció i valorar el pes de l’oferta econòmica per sota 

dels 60 punts sobre els 100 que consten en el Plec de Condicions. 

 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que votaran negativament. Defensem la gestió directa dels serveis municipals. Una 

de les raons és poder estalviar uns diners i poder-los revertir en despeses socials. Aquest és 

un contracte major i fem nostres les paraules del President de la taula del tercer sector, Oriol 
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Illa, que va alertar que correm el risc que d’aquí a uns anys, el servei d’atenció a les persones 

estigui gestionat per multinacionals que només veuen el que poden guanyar. Per tant, no 

donarem suport a aquesta externalització. Com a administració hem de ser molt curosos amb 

qui contractem i més amb un servei tan social i tan sensible com aquest. 

 

 

 

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

que seria interessant que la regidora de Benestar Social ens expliqués la feina i moltes 

d’aquestes clàusules perquè els que hem tingut la possibilitat d’estar a la comissió informativa 

i seguir l’aprovació d’aquest plec, resulta molt reconfortant la cura que s’ha tingut en moltes de 

les condicions i en moltes de les clàusules que s’han posat per garantir servei adequat i de 

qualitat. Destacar, per una banda, la bona feina dels serveis tècnic. Ens han explicat el 

clausulat i allò que es pretenia posar en valor i posar l’èmfasi en la bona atenció a l’usuari amb 

l’ajut als cuidadors i mantenir als usuaris al seu entorn familiar, garantir que reben una atenció 

adequada i de qualitat. Ens sembla també molt interessant mantenir la baixa temerària en un 

5%, és important fixar aquest topall de baixa tècnica que indica que anem buscant més enllà 

de l’estalvi la qualitat. Per tant, votarem favorablement. 

 

 
 
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que es suma 

a la petició de retirada d’aquest punt, que ha fet el company Esteve Martinez. Primer, perquè 

ens agradaria poder debatre una mica més aquest punt. No hem tingut temps d’aprofundir una 

mica més i són molts els usuaris que necessiten d’aquest servei. És importantíssim tenir cura 

del cuidador. Hem fet repàs de tot el que s’ha estat aprovant per aquest consistori. Recordo 

que els companys d’Esquerra van presentar una proposta de resolució de fixar el salari mínim 

a 1.000€. Estem parlant d’un sector molt precaritzat. Per tant hem de tenir més cura, més 

prudència i posar totes les nostres energies per millorar aquest contracte. Hem tingut algunes 

reunions amb la regidora de Benestar Social pel tema de les treballadores. La gent es 

mobilitza quan tenen necessitats greus. Aquí hi ha impagaments de transports, hi ha 

impagament de dietes. Això està succeint al nostre Ajuntament, tenim cada vegada més 

treballadors pobres. D’altra banda el Sr. Jérez es va comprometre, quan hagués aquests tipus 

de contracte que anessin finalitzant, a donar-nos un informe sobre la gestió directe de les 
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possibilitats que hi tenien, no l’hem rebut. Demano que es faci aquest informe. No veiem la 

pujada anuals dels salaris segons l’IPC. ¿Estem parlant un altre cop de congelar salaris? 

Pensem que és un contracte amb un caire i amb un pes prou social com per a pujar els criteris 

no econòmics, aquest 40% és poc. Hem de blindar que no hi hagi possibilitat d’una abaixada 

temerària. Entono el “mea culpa” per no poder reunir-nos abans, però demano que aquest 

punt es voti en un altre ple. Proposo el dia 22 de desembre per donar-nos aquest temps. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que és una tema 

complicat aquest. En comparació d’on venim, la situació inicial era d’un contracte que partia 

de la base d`un 80% de pes econòmic i només un 20% la resta. En aquest, hi ha unes coses 

positives que denoten un esforç  important del Govern. La reducció del pes econòmic al 60%, 

la limitació de la baixa temerària un 5,5%, que penso que això podria permetre la participació 

d’empreses del sector de l’economia social i participar amb més igualtat de condicions, però 

també és cert, que el descontentament de les empleades i la referència a l’IPC dels salaris, 

fan que es generin alguns dubtes. Penso que compartim aquest objectiu. No em semblaria 

malament si el govern decideix donar-li un altre cop d’ull per incorporar aquest acord que feia 

referència el Sr. Martínez de la Federació de Municipis o el que comentava la Sra. Moron. No 

sé si disposem del temps per fer-ho. En tot cas, el que decideix el Govern ens semblarà bé, 

no ens atrevim a votar que no. Pensem que anem justos de temps i que és  un contracte molt 

important. Ens abstindrem en aquest punt. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que el Govern i la 

resta del ple, respecta i té la major solidaritat i reconeixement dels professionals de l’àmbit de 

l’atenció domiciliària. En quant a la possibilitat de modificació del contracte, el nombre 

d’usuaris no és fix i depèn dels expedients que es van tramitant de la Llei de dependència o 

d’altres necessitats, per tant, necessitem un marge de modificació, marge que també hem 

reduït respecte del contracte anterior. La combinació 60% del preu amb la limitació de les 

baixes temeràries fa que el preu no sigui rellevant en aquest cas. Qualsevol risc de que el 

personal pugui veure en perill les seves retribucions o les seves condicions, en cap cas podria 
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ser així perquè s’ha d’aplicar el conveni. Cap contracte pot modificar o empitjorar les 

condicions del conveni, al contrari, el que pot fer és millorar les condicions d’aquest, que és 

cert, és un dels col·lectius més precaritzat de Catalunya. Quant a les garanties, totes 

aquestes qüestions que normalment ens haurien d’arribar per la representació sindical del 

personal, o per un altre via, hem de garantir fer un seguiment per intentar que les condicions 

del conveni, s’apliquin, perquè sinó seria un incompliment contractual de l’empresa.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2). 

 Vots en contra: 6,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 
 

 

 

5  -   DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RESTABLIMENT DE 

REEQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ DE CONSTRUCCIÓ I 

EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT A LA PLAÇA DE LES TERESES, 

FORMULADA PER LA SOCIETAT EMPARK APARCAMIENTOS Y 

SERVICIOS, SA. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
En data 06/09/2016 va tenir entrada en el Registre General d’aquesta Corporació escrit de la 
societat Empark Aparcamientos y Servicios, SA, adjudicatari del contracte de concessió 
administrativa de construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, en el 
qual sol·licita el reequilibri econòmic financer del contracte.  
 
Exposa que la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals duta a terme per la Llei 
14/2000, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, va provocar que el bé adscrit a 
la concessió deixés d’estar exempt del pagament de l’impost sobre béns immobles; i que 
l’Ajuntament comencés a girar anualment rebuts per aquest concepte a partir de l’any 2005. 
Considera que aquest fet a trencat l’equilibri econòmic de la concessió, atès que en el moment 
de presentar l’oferta no es va tenir en compte aquest concepte, ja que no estava subjecte a 
IBI. 
 
Avalua els danys produïts fins a la data en 83.899,11 €, corresponent al pagament de l’impost 
sobre béns immobles en els últims onze anys. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER. L’art 127.2.2n del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955 (RSCL), normativa aplicable a la present contractació, estableix, 
efectivament, que la corporació concedent haurà de mantenir l’equilibri econòmic de la 
concessió. No obstant, tal com diu el TSJ de Catalunya, Sala C-A, Sec. 5a, en sentencia de 
data 28/12/2015, “el manteniment de l'equilibri econòmic de la concessió no suposa que quedi 
descartat el principi de risc i ventura del contractista, ja que una cosa és mitigar aquest 
desequilibri i una altra ben diferent desplaçar a l'Administració el risc econòmic que és 
consubstancial a l'explotació del servei. No es tracta, en definitiva, ni d'una garantia de 
benefici per al concessionari ni d'una assegurança que cobreixi les possibles pèrdues 
econòmiques per part d'aquell, sinó d'una institució que pretén assegurar, des de la 
perspectiva de la satisfacció de l'interès públic, que pugui continuar prestant el servei en 
circumstàncies anormals sobrevingudes (art. 129.4 del RSCL)”. 
 
La mateixa sentència, en referència a altres dictades per la pròpia Sala, fa altres rotundes 
afirmacions com: 
 

 “la doctrina del risc imprevisible, connectada a la de la clàusula "rebus sic stantibus", 
exigeix que, com a conseqüència de l'aparició d'un risc que no va poder ser previst en el 
moment de celebrar-se el contracte, s’alterin substancialment les condicions d'execució 
del mateix, de manera que la prestació pactada resulti molt més onerosa per a una de les 
parts del que inicialment havia pogut preveure, el que permet la rescissió del contracte o, 
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si escau, la indemnització d'aquest major cost, que no ha de ser assumit per la part a qui 
el succés o esdeveniment imprevisible ha perjudicat”. 
 

 “La sentència d'aquesta Sala de 16 setembre 1988 legitimava una revisió de preus no 
pactada quan en les vicissituds de la contractació concorren unes circumstàncies i 
alteracions econòmiques extraordinàries i anormals, imprevistes i profundes, que afecten 
greument al contractista que va actuar de bona fe i d'aquí a unes previsions raonables”.  

 
De tota l’exposada jurisprudència podem extreure que perquè es pugui considera que existeix 
un desequilibri econòmic que mereixi la consideració d’indemnitzable, cal que en els 
esdeveniments produïts al llarg del termini de la concessió, concorrin circumstàncies com: 
 
a) Que s’alterin substancialment les condicions d'execució de la concessió. 

 
b) Que la prestació pactada resulti molt més onerosa.  

 
c) Que concorrin unes circumstàncies i alteracions econòmiques extraordinàries i anormals, 

imprevistes i profundes. 
 

d) Que aquestes alteracions afectin greument al contractista. 
 
SEGON. Cap dels requisits exposats en l’apartat anterior, per tal que existeixi un desequilibri 
econòmic amb prou entitat com per poder ser considerat compensable, concorre en el cas que 
ens ocupa: 
 
a) L’impacte econòmic de l’obligació de tributar l’impost sobre béns immobles no supera, ni 

en els pitjors anys, l‘1 per cert de la facturació. 
 

b) El cànon anual que la concessionària ha abonat a l’Ajuntament durant 40 anys ha estat de 
1 pesseta anual (0,006 €)  
 

c) Les tarifes s’han anant actualitzant periòdicament, a petició i amb el vist i plau de la 

concessionària, fins i tot per cobrir inversions realitzades, tot i que  l’article 15è del plec de 

condicions econòmic administratives que regeixen la contractació estableix que seran a 

càrrec de l’adjudicatari ”tota reparació, tant d’obra com de les instal·lacions, qualsevol que 

sigui el seu abast o causa”. Amb aquestes inversions s’han aconseguit millores de gestió 

de l’aparcament, que han influenciat positivament en els resultats econòmics de 

l’explotació. 

 
 
TERCER. Amb tot l’exposat s’ha donat amb escreix el que l’art. 129.3 del RSCL estableix com 
una retribució justa i raonable per al concessionari: “la retribució prevista per al concessionari 
s'ha de calcular de manera que permeti, mitjançant una bona i ordenada administració, 
amortitzar durant el termini de la concessió el cost d'establiment del servei i cobrir les 
despeses d'explotació i un marge normal de benefici industrial”. 
 
QUART. Entenent que els fonaments exposats rebaten contundentment les pretensions del 
concessionari, no s’entra a analitzar la possible prescripció de part de les reclamacions 
econòmiques que efectua el concessionari.  
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En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció del següent acord: 
 
Desestimar la sol·licitud de restabliment de reequilibri econòmic de la concessió de 
construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, formulada per la societat 
Empark Aparcamientos y Servicios, SA, atès que no concorren els requisits necessaris per 
considerar que s’ha produït un desequilibri econòmic compensable.” 

 

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

que votaran a favor de desestimar el recurs interposat per Empark Aparcamientos S.A. que 

pretén que li retornem 89.899,11 euros de l’IBI des del 2005. És una empresa que durant 40 

anys s’ha lucrat de l’explotació de l’aparcament de la Plaça de les Tereses. Per tant, votem 

convençuts que cal desestimar aquest recurs. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

 

6  - EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DE CONSTRUCCIÓ I 

EXPLOTACIÓ DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES.  

 

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

següent 

 

“RELACIÓ DE FETS 
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Primer.  Per acord del Ple municipal de data 1 de desembre de 1975 es va adjudicar la 
concessió de construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, a favor de la 
mercantil Viales y Contrucciones, SA, actualment Empark Aparcamiento y Servicios, SA. 
 
Segon. Segons consta en l’estipulació quarta de l’escriptura notarial de formalització 
d’adjudicació, autoritzada davant el notari Sr. Rafael Borrás Nogués en data 09/03/1976, la 
durada de la concessió era de 40 anys a comptar des de la data de recepció provisional de les 
obres. Aquesta recepció provisional va tenir lloc el dia 2 de febrer de 1977, per la qual cosa el 
termini de la concessió finalitza el proper 2 de febrer de 2017. 
 
Tercer. Consta a l’expedient informe del coordinador del Dipòsit Municipal de Vehicles i 
aparcament de rotació, relatiu a la visita que va realitzar a l’aparcament de la plaça de 
Tereses  en data 15 de juliol de 2016, del qual es desprèn l’existència d’algunes deficiències, 
conseqüència essencialment del transcurs del temps, però cap amb entitat suficient com per 
fonamentar una reclamació contra la concessionària. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Tal i com ha quedat exposat, l’estipulació quarta de l’escriptura notarial de 
formalització d’adjudicació, autoritzada davant el notari Sr. Rafael Borrás Nogués en data 
09/03/1976, fixa la durada de la concessió en 40 anys a comptar des de la data de recepció 
provisional de les obres. 
 
Segon. L’article 11 del plec de condicions jurídiques i econòmic administratives que regeixen 
la concessió estableix que al termini de la concessió, qualsevol que sigui el motiu, les obres i 
instal·lacions de l’aparcament revertiran a l’Ajuntament de Mataró lliures de càrregues i 
gravàmens i en bon estat de conservació. 
 
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Declarar extingida en data 2 de febrer de 2017, per transcurs del termini establert, la 
concessió de construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, adjudicada a 
favor de la mercantil Viales y Contrucciones, SA (actualment Empark Aparcamiento y 
Servicios, SA) per acord del Ple municipal de data 1 de desembre de 1975. 
 
SEGON. Declarar que l'extinció de la concessió no generarà dret a cap tipus d'indemnització o 
compensació a favor de cap de les dues parts.  
 
TERCER. Acordar que en data d'extinció de la concessió, la concessionària haurà de fer 
entrega de la possessió del domini públic ocupat, deixant-lo a disposició de l'Ajuntament de 
Mataró, moment en el què també revertirà a favor del consistori en bon estat de manteniment i 
conservació, la construcció erigida, amb totes les obres i millores efectuades i les 
instal·lacions existents al moment d'extinció.     
 
QUART. Requerir la concessionària per a què posi a disposició de l'Ajuntament de Mataró tota 
la documentació necessària per garantir la continuïtat del servei tal com contractes 
d'abonaments i tarifes vigents, contractes d'alta i manteniment de subministraments i 
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instal·lacions, llicències i altres autoritzacions necessàries tramitades davant de qualsevol 
administració pel desenvolupament de l'activitat, documentació justificativa del pagament dels 
impostos corresponents i, en definitiva, tota la restant documentació relativa a la titularitat i 
funcionament de l'aparcament.  
 
CINQUÈ. Encarregar a la societat municipal  PUMSA la gestió directa de l’aparcament situat 
al subsòl de la Plaça de les Tereses.  
 
L’ encàrrec de gestió a PUMSA, com a mitjà propi de l’Ajuntament de Mataró en matèria 
d’aparcaments (art. 2 g dels seus estatuts i acord plenari de 08/01/2015), tindrà les següents 
característiques: 
 
a. La societat PUMSA explotarà l’aparcament situat al subsòl de la Pl. de les Tereses, amb 

efectes des del dia 2 de febrer de 2017, data de finalització de l’actual concessió 
administrativa. Aquesta explotació inclourà també fer-se càrrec del manteniment preventiu 
i correctiu de les instal·lacions. 
 

b. Per executar la prestació objecte de l’encàrrec, la societat municipal no podrà 
subcontractar més del 50% del cost de la mateixa, de conformitat amb el judici d’idoneïtat 
i disponibilitat de mitjans propis que figura a l’expedient. 

 
SISÈ. Encarregar, igualment, a PUMSA la gestió de les actuacions recollides en els apartats 
segon i tercer del present acord, instrumentant el seu compliment en les corresponents actes; 
així com qualsevol altre actuació necessària per a l’efectivitat del traspàs de la possessió en la 
data acordada. 
 
SETÈ. Notificar aquests acords a la concessionària, a PUMSA, al Servei de Gestió Econòmica 
i al Servei de Mobilitat. “ 
 

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, felicita 

al Govern, sense segones intencions; celebrem que hagin optat per la gestió directa que 

generaria uns ingressos, per la franja baixa, d’uns 600.000 euros a l’any i que ha de servir, 

esperem, per aplicar criteris d’interès públic. Som conscients que una flor no fa estiu i les 

mateixes virtuts que pregonen els membres del Govern en relació a aquesta municipalització, 

les apliquin a la globalitat de serveis municipals que ara mateix es troben externalitats. En el 

punt que hem votat dels serveis d’atenció a la dependència, suport a la llar i atenció a les 

persones, hagués estat més adequat apostar per la municipalització. El mateix podem dir de 

la zona blava, grua municipal, neteja d’equipaments municipals, neteja viària i recollida de la 

brossa, Mataró -Bus, etc. Hem de recuperar urgentment el control dels nostres recursos,  

estalviar per tenir riquesa a la nostra ciutat, i no regalar diners públics a les multinacionals. Per 

tant, votarem que sí i felicitats de nou. Benvinguts a la municipalització de serveis. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que votem ara és l’extinció de la concessió. El que farem  d’entrada serà gastar-nos entre 

400.000 i 500.000 euros en arreglar això per tornar a posar-ho en funcionament. De fet, el que 

fem és recuperar una concessió, que en tot cas, vindrà a omplir el forat que ha suposat la 

construcció dels aparcaments públics en aquesta ciutat, sense cap ús i pràcticament buits, 

que al final hem tingut que recuperar i condonar el deute a GINTRA/PUMSA i torna’ls-hi a 

regalar. Posar com exemple la gestió pública dels aparcament no és molt edificant.  

 
 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor. 

Ens agrada molt la porta que ha obert el Govern en aquest sentit, el de la municipalització. 

Pensem que alguna cosa hem de fer amb PUMSA, és una patata calenta que estem pagant i 

estem hipotecats per molts anys. Confiem que el nou gerent continuarà fent aquesta gestió 

amb eficàcia i honradesa. Esperem que aquest exemple vagi també cap a la zona blava, 

contracte que està a punt de finalitzar. Un pas també cap al transport públic i que sigui de 

gestió directe. Estem en el bon camí.  

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, manifesta que no estan parlant de municipalitzar, sinó de recuperar. Hem d’agrair 

la inversió privada que va aportar per aquesta ciutat, que va fer una gran inversió perquè 

tinguéssim un aparcament. Va ser una concessió de 40 anys per recuperar la inversió i tornar 

al propietari del domini que és la ciutat de Mataró. A partir d’aquí, tenim el gran debat. Veiem 

molt positiu que tinguin 600.000 euros de benefici, però aquest benefici es té perquè 

s’apliquen els criteris d’una empresa privada, criteris que moltes vegades en la gestió pública 

no es donen. El futur dels aparcament en mans de PUMSA serà positiu es mantenen els 

criteris de gestió d’una empresa privada. Són faves contades. No hi ha cap exemple que la 

gestió pública sigui millor, més eficients, més econòmica que la privada. El que realment 

importa és que les coses funcionin i tinguin la millor rendibilitat social i econòmica per la ciutat 

i els ciutadans de Mataró. Crec que aquesta devolució del aparcament no s’hauria d’utilitzar 

per fer apologia de la municipalització. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votaran a favor i 

que PUMSA pot ser una bona eina per gestionar totes aquestes recuperacions d’empreses de 

serveis. Finalment i més important, l’Ajuntament necessita disposar d’un aparcament molt 

central a Mataró per poder exercir aquestes polítiques de mobilitat de forma més eficient i per 

això és molt important recuperar la possessió i gestió d’aquest aparcament. 

 

 

 

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

que quan parlem dels 600.000 euros de benefici, els que portem molt de temps en la casa, 

recordem que hem conegut aquest aparcament amb 5 o 6 treballadors, fins fa un any més o 

menys i ara ens anem a subrogar un sòl treballador. No sé si legalment és possible, si els 

convenis o la llei el permet, però si realment serà municipal, crec que s’hauria de fer un esforç 

per la gent que ha perdut el seu lloc de treball fa poc més d’un any. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

Direcció de Recursos Humans 

  

7  - ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU CONTRACTACIÓ PERSONES 

SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ 

NO OCUPATS EN EL MARC PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 

PROMOGUT SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.  

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, presenta la proposta 

següent: 
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“Fets  
 
El dia 7 de setembre de 2016, s’adoptà l’Acord relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, entre els representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques (en 
la seva condició de representants dels interessos generals de les institucions de govern local 
que agrupen, d’acord amb l’establert a l’article 133.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), la Consellera 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de 
Treballadors de Catalunya (com a organitzacions sindicals més representatives de Catalunya).  
  
L’esmentat acord expressa la voluntat d’incrementar el nombre de contractacions en el marc 
dels plans d’ocupació com a mesura d’inserció laboral i millorar-ne la seva qualitat. 
 
Per això, atenent a les especificitats pròpies de les persones aturades que participen en 
aquests plans i tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de l’ocupació de dites 
persones,  l’acord estableix la retribució de les persones que siguin contractades per les 
entitats locals de Catalunya en el marc del programa Treball i Formació, amb la doble finalitat 
d’incentivar la contractació d’aquestes persones i garantir la suficiència retributiva. 
 
A l’efecte, tal com estipula la clàusula segona de l’acord, el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, finançarà un salari brut de les persones participants amb 1.000 € mensuals més el  
prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte i les 
despeses de la cotització empresarial a la Seguretat Social en les condicions i finançament 
establertes a la normativa que regula el programa de Treball i Formació. 
 
Per últim, la clàusula sisena de l’acord indica que les entitats locals de Catalunya i les seves 
entitats dependents o vinculades podran adherir-se a aquest Acord mitjançant el corresponent 
acord  de l’òrgan competent. 
 
Per tot l’exposat, es proposa, l’adhessió d’aquesta Corporació a l’esmentat Acord. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 34.2. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableix que es reconeix 
la legitimació negocial de les associacions de municipis, així com la de les Entitats Locals 
d’àmbit supramunicipal. A tals efectes, els municipis podran adherir-se amb caràcter previ o de 
manera successiva a la negociació col·lectiva que es dugui a terme l’àmbit corresponent. 
 
L’article 75 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local 
(article introduït por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local), estableix el règim retributiu dels membres de les Corporacions 
Locals i del personal al servei de les Entitats Local, disposant que: “En el marco de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de 
Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que 
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por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades 
Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios 
públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan 
determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.”  
 
L’article 103 bis. de la llei 7/1985– introduït per la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local-, determina que les corporacions 
locals aprobaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb carácter bàsic en la corresponent 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord corresponent en l’assumpte que ens 
ocupa, ho és el ple de la Corporació, a l’empara del disposat a l’art. 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe jurídic de data 11 de novembre de 2016. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.-  L’adhessió de l’Ajuntament de Mataró a l’Acord relatiu a la contractació de 

persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats 
en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, entre els representants de la Federació de Municipis 
de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques, la 
Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya i les organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya.  

 
Segon.-  Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.” 
 

 

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

estem davant d’un programa promogut pel servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al qual es 

planteja 1.000 euros bruts de salari durant un temps limitat, amb un nombre reduït de 

persones. Pensem que és insuficient per pal·liar l’atur estructural que pateix la ciutat. 

L’extrema flexibilització del mercat de treball ha degradat les condicions laborals i dificulta molt 

l’estabilitat de la classe treballadora. Aquests programes són una gota que cau en el desert de 

la irresponsabilitat social del gran empresariat. Votarem a favor, malgrat que sabem que 

aquestes mesures no condueixen a revertir la situació actual. De poc serveixen, mentrestant 

anem impulsant jornades sobre la economia social i solidària, si després no es fa una aposta 
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estratègica en aquest àmbit. Mentre tots plegats no canviem de paradigma seguirem 

alimentant uns programes que són pal·liatius, insuficients i que no van a l’arrel del problema.  

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que votaran 

favorablement, encara que estem ficant una gota d’aigua en un bosc incendiat. Sabem que el 

que hi ha a la web és gent que està inscrita i que tenim registrada però no sabem la quantitat 

de gent jove que hi ha, ni que es sent motivada d’anar a inscriure’s a cap lloc perquè no veuen 

possibilitat de sortida de feina. Estem patint que molts joves no tenen estudis adequats, no 

tenen l’orientació necessària per trobar una sortida laboral. Per altra banda, tenim a joves molt 

preparats que s’estan anant fora de Catalunya perquè no els hi donen mitjans per viure. Els 

més joves són el que han de mantenir la Seguretat Social per les futures pensions, els que 

han de garantir el futur del nostre país. 80 joves, és un inici però és molt poc. Ens hem de 

plantejar durant aquest mandat si cal arreglar un camp de futbol o cal proporcionar feina a 

aquests joves. Aquest debat el poso avui a sobre la taula, si fem clientelisme per algunes 

associacions o anem al que és urgent i necessari que abordem. Ens necessitem tots, per 

sobre d’ideologies polítiques per afrontar la problemàtica que tenim amb la nostra gent jove, i 

així, probablement, minorarem la delinqüència, el risc de perdre als nostres joves, la 

drogodependència i molts problemes col·laterals perquè els joves no troben el seu espai. 

També m’agradaria que es fes un monogràfic de debò. Tenim els pressupostos el dia 22. Avui 

ens han presentat l’avantprojecte. Potser ens hauriem de posar tot el consistori davant els 

mitjans i dir-li que el camp de futbol s’hauria de deixar per un altre any, que és més important 

donar ocupació a la gent de llarga durada més gran de 45 anys i a la gent jove. Encara que 

ens puguin dir que no és competència nostra. Estic convençuda que amb tota la gent que 

tenim al darrera que ens recolzen i donen suport, guanyarem. 

 

 

 

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

exposa que el que s’ha de votar és donar suport a un acord que ens diu que s’han 

d’incrementar les noves contractacions en el marc dels plans d’ocupació com a mesura 

d’inserció laboral i millorar la seva qualitat i que el salari brut de les persones que participin en 



 32 

aquest acord serà de 1.000 euros al mes. Només em faig una pregunta. Podem votar que no i 

que el nostre ajuntament no participi però això realment és el que votem. 

 
 
 
 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que està a prop el debat de pressupostos i la Sra. Moron ha fet una avançada 

del debat. És veritat, tal i com diu el Sr. López, que es vota una adhesió a un programa de 

formació limitat en el temps i en el territori i amb límit de persones. El que diu la Sra. Moron, el 

compartim en el sentit que s’ha de fer alguna cosa, però això no pot sortir de la iniciativa 

pública, no tenim recursos i seria una empresa impossible. Des de l’administració local no 

poden donar una alternativa, una sortida a tos els milers de persones que a Mataró ho 

necessiten. Però sí que podem fer alguna cosa. Podem tenir polítiques pro actives per a que 

Mataró surti de la situació que es troba, ja que tenim les pitjors ràtios en quant a poblacions de 

més de 50.000 habitants de Catalunya. Estarem al costat de totes les iniciatives per ser 

proactius i que des de l’Ajuntament es facin per rellançar econòmicament la ciutat, el teixit 

econòmic perquè la gent no s’hagi d’anar a treballar ni tan sols a una altra població. 

L’administració local té eines per atreure teixit econòmic, per promocionar la ciutat i crear 

dinamisme. Tots units hem de donar solució als problemes de la ciutat. Això crec que tots ho 

compartim, potser no compartim les mesures. La solució dels problemes vindrà sí o sí de la 

iniciativa privada. però perquè la iniciativa privada pugui donar resposta hem de fer polítiques 

pràctiques en aquest sentit. És demagògic que sigui un problema del sistema capitalista. 

Recollim el repte de la Sra. Moron de treballar junts amb el màxim consens per sortir de la 

situació que ens trobem. Mentre, aquest programes no solucionen gran cosa però són 

positius. Pot ser per alguns, la clau per entrar al circuit econòmic del treball.  

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta el suport a 

aquest programa. Són unes 80 persones a Mataró, un esforç del SOC, Generalitat, Sindicats, 

que ens sembla una bona iniciativa, no seria la ideal, però és molt bona. No volia deixar de 

comentar que el discurs que ha fet la Sra. Moron té una bona base i de cara als pressupostos 

hauríem de fer tots aquest esforç de plantejar-lo d’aquesta manera. Estic d’acord amb ella.  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball diu que un dels eixos 

principals del Mataró 20/22 és la igualtat d’oportunitats i això vol dir fomentar l’ocupació i tenim 

molt clar quines són les nostres prioritats, entre elles millorar l’ocupació i sobre tot la dels 

joves. Tenim serveis municipals importants, com són la xarxa d’espai jove. També inaugurem 

l’espai jove Cerdanyola, el dispositiu d’inserció local, el servei d’orientació que fem a través del 

SOM. Les dades i estadístiques que diu que no trobava les tenim. Els joves que estan inscrits 

al SOC són més de 1.050 aproximadament, evidentment hi ha molts més a l’atur. Per altra 

banda comparteixo amb vostè que no és suficient però si vostè parla amb les 440 famílies que 

durant el 2016 van ser contractades a través d’aquestes pla d’ocupació i que han millorat les 

seves condicions econòmiques, laborals o de relacions socials, la seva autoestima, etc. podrà 

contrastar aquesta informació i veure que realment no és suficient però que ajuda a la situació 

vulnerable que estan patint moltes famílies. Per últim, Sra. Moron em sobte molt que surti avui 

amb aquest discurs quan el mes passat van haver dos Propostes de Resolució demanant un 

pavelló a Cerdanyola. Per tant, si anem tots a una probablement millorarem aquestes 

condicions.  

 

 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró creu que no ha entès res 

del que demanaven els veïns de Cerdanyola. El pavelló o no pavelló no estava definit, ho 

havíem deixat obert perquè pensàvem que Cerdanyola necessitava alguna cosa més, feia 

referència a tota la mancança històrica i la discriminació històrica que té un dels barris més 

poblats de Mataró. Aquesta era una de les moltes demandes. El tema de l’espai de joves ja fa 

anys que hauria d’estar. Si parlem de debò perquè li reconec, li he dit que votaríem a favor. És 

una llentia dintre d’un plat de llenties però volem tot el plat. 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 



 34 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

8  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DEL PROCEDIMENT SOBRE VERIFICACIÓ 

D’HABITATGES BUITS. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 8 de setembre de 2016, va aprovar inicialment 
l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. 
 
Ha estat sotmesa a informació pública de 30 dies, mitjançant publicació al BOP de 23 de 
setembre 2016, al DOGC de 19 de setembre de 2016, a La Vanguardia de 16 de setembre de 
2016, al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública han presentat al·legacions els grups municipals del Partit 
Popular de Catalunya (PPC) i de Ciutadans (C’s), i el Servei de la Policia Local ha proposat 
modificacions. 
 
Respecte a les al·legacions del PPC: 
 
a) S’estimen les relatives a fer esment al preàmbul l’article 33 de la Constitució espanyola i  

l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
b) Es desestima l’al·legació 1, relativa a definir al preàmbul que s’entén per “gran tenidor” i 

d’establir el nombre de pisos que es poden posseir als efectes de quedar exempt 
d’aquesta Ordenança, en quant la finalitat de la mateixa és la del procediment d’inspecció 
de comprovació en funció de les definicions establertes per llei i segons el programa anual 
previst a l’article 6 de l’Ordenança, i en el benentès que una segona residència és un 
habitatge que s’utilitza temporalment i per tant ocupat, sense que pugui tenir la 
consideració de buit. 

 
Que s’entén per “gran tenidor” està descrit a l’article 5.9) de la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
Que s’entén per “habitatge buit” està descrit a l’article 3.d) de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge. 
 

c) Es desestima l’al·legació 2, en quant no es pot limitar la consideració d’habitatge buit als 
que ho estant “amb finalitats especulatives”,  per ser contrari a la definició de l’article 3.d) 
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de la Llei de dret a l’habitatge, el qual ja preveu algunes causes justificades, recollides a 
l’article 4 de l’Ordenança. 
 

d) Es desestima l’al·legació 3, no és solució deixar l’habitatge buit indefinidament per  
passades experiències de lloguers amb impagaments i destroces, no compleix la funció 
social prevista a la CE i la Llei del dret a l’habitatge, ni de la pròpia Ordenança. Cal trobar 
altres alternatives com utilitzar el servei de mediació de lloguer que ofereix l’Ajuntament 
amb garanties de manteniment i de cobrament.  
 

e) S’estima l’al·legació 4, s’afegeix a l’article 6 de l’Ordenança com a un criteri més per al 
programa d’inspeccions els “Edificis de comunitats de propietaris amb residents 
majoritàriament grans i/o en situació especial de vulnerabilitat”. 

 
En relació a les al·legacions de C’s, proposa afegir quatre supòsits més a l’article 4 de causes 
justificades de desocupació: 
 
a) Es desestima la causa 4 de segona vivenda, pel fet que s’ocupa temporalment i per tant 

no té la consideració de buida. 
 
b) S’estimen en part les causes 5 i 6, en que es proposa el dret a la reserva de tants 

habitatges  buits com fills sense habitatges en propietat, o amb residencia habitual i 
propietats fora de la província de Barcelona. Es limita a fills en edat d’emancipació, en el 
benentès que els fills amb residència habitual fora de la província de Barcelona tenen 
l’habitatge a Mataró com a segona residència i aquesta no té la consideració d’habitatge 
buit. 

 
c) S’estima en part la causa 7, es resumeix en “Estar posada en el mercat de forma efectiva” 

el redactat proposat de “... que el/els propietaris hagin realitzat tots els tràmits necessaris 
per alquilar o vendre dita propietat, hagin donat difusió de dita voluntat, sol·licitin un preu 
de mercat per dit lloguer o venta, i no hagi trobat inquilí o comprador per la mateixa. No 
podrà al·legar-se aquesta causa si s’hagués rebutjat la mediació pel lloguer de dita 
vivenda a un preu just i de mercat per part dels serveis de l’Ajuntament”. 

 
En quant al canvis proposats pel Servei de la Policia Local: 
 
a) A l’article 4 relatiu a causes justificades de desocupació, enlloc de “entre d’altres” es diu “a 

aquests efectes” que utilitza l’article 3.d) de la Llei del dret a l’habitatge, en la definició 
d’habitatge buit i causes justificades, i del qual són còpia els tres primers supòsits. 

 
b) Es suprimeix l’article 9 relatiu a la comprovació per la Policia local, en conseqüència varien 

els números dels articles posteriors. 
 
c)  Per coherència es modifica l’antic article 10 (ara 9), al primer paràgraf s’incorpora “... i 

comprovat que l’habitatge està desocupat, s’iniciarà la fase d’instrucció i ...”  i al paràgraf 
quatre enlloc de “seguiment policia” es diu “seguiment d’inspecció”, i al final s’afegeix “amb 
suport de la policia local en cas de conflictivitat.” 
 

d) A l’article 11 al final s’afegeix “Es posarà a disposició de la propietat les mesures de 
foment municipals per a la seva ocupació”, en coherència de l’article 13 de l’Ordenança 
que ho diu pels habitatges que encara no han arribat als dos anys de desocupació. 
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Vist l’informe jurídic; l’article 33 CE; l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia; l’article 5.9) de la Llei 
24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; 
l’article 3.d) de Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge; els articles 22.2.d), 49, 
65.2), 70.2) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, i els articles 62,63, 65 i 
66 del Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens locals, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre 
verificació d’habitatges buits. 
 
Segon.- Estimar en part les al·legacions formulades pels grups municipals del PPC i de C’s, i 
incorporar els canvis proposats pel Servei de la Policia Local, d’acord amb la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- Publicar íntegrament el text de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província i inserir 
una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb 
indicació que contra l’acord d’aprovació definitiva poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de la publicació al BOP. 
 
Quart.- Trametre a la Direcció General de Governació de la Generalitat i a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona, aquest acord i el text íntegre de l’Ordenança. 
 
Cinquè.- Notificar-ho als grups i serveis municipals que han presentat al·legacions, als efectes 
escaients. “ 

 
 
 
 
 

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

que han presentat al·legacions. La primera va en la mateixa línia de la Regidora. Ens 

sorprenia una ordenança de la habitatge on, s’obviés el dret de tenir una propietat privada. 

Ens sembla bé la garantía d’un habitatge digne així com el dret de la propietat privada. Per 

això ho varem afegim. Per altra banda, creiem que no s’ha de deixar de banda a les persones 

que tenen una vivenda més la seva vivenda habitual. Hem d’anar pels grans tenidor. Ara bé, 

¿que és un gran tenidor? ¿El que té 3 pisos o 50?. És necessari aclarir aquest tema a 

l’ordenança. Abans d’entrar parlàvem d’un família on, l’únic bé està ocupat i ells estan vivint 

en un altre amb unes condicions pèssimes i, veient com l’únic que tenen està ocupat per altres 

persones. Això ho hem de salvaguardar. Nosaltres no volem votar en contra perquè la veiem 

necessària, i hem d’actuar al respecte. Deixem fora d’aquesta normativa les persones que 

tenen una segona habitatge. El que farem es abstenir-nos, ja que no volem votar en contra. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que votaran que sí. A l’octubre 2009 la CUP va presentar una proposta de resolució 

per fer un recompte anual del habitatges desocupats per la necessitat que hi ha d’habitatges. 

Aquestes necessitats existien ja fa 7 anys. Demanen, l’anticipació de les necessitats de la 

ciutadania. Tothom te dret, segons l’Estatut, a un habitatge digne. També hem d’aprendre a 

escoltar a les persones que ho necessiten. 

 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que recorda els 

aproximadament 16.000 usuaris que han passat per benestar social. Un 14,04% d’aquestes 

quantitats han estat destinats a parlar de les necessitats d’habitatge. Estem parlant d’un 

percentatge elevat. Pensem que és el que està passant, per poder crear oportunitats. Hi ha 

1.500 famílies amb necessitats d’habitatges. Es podria valorar la possibilitat de reformar la 

constitució, ja s’ha fet en altres països. I en concret modificar l’article 33, dret d’habitatge i 

l’article 47, dels deure dels poders públics. Recordo que estem dins d’un estat de benestar. 

Els grans tenidors son els que tenen més de 1.200 habitatges. Queda molt clar a la llei. A 

Mataró hi ha algunes famílies d’aquestes. Tots pensàvem que els bancs serien els grans 

tenidors, però també n’hi ha de famílies. És aquí on hem d’anar: volem que els bancs ens 

donin el llistat dels immobles buits, que passin per benestar social, que es coordinin amb els 

agents socials, ja que els bancs tenen un gran deute amb nosaltres i ens el cobrarem. Hi ha 

moltíssimes famílies que han arribat a aquesta situació per gran necessitat. Instem a la Sra. 

regidora per tal que faci una reunió urgent en la taula mixta de l’habitatge. Quan van haver-hi 

ocupacions mafioses, ¿on estaven els cossos de seguretat? També hem de diferenciar a les 

persones que ocupen per necessitat o no, i, als que sí, hem d’escoltar. Aquesta ordenança 

arriba ara, però no ens podem quedar aquí i hem de continuar endavant.  

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que comparteix la intenció de l’ordenança. Aquesta ordenança desenvolupa 

un component social de la propietat. Hem de dinamitzar el lloguer, i el lloguer socials. Hem 

presentat al·legacions per diferenciar un tema important per nosaltres que és el diferenciar els 

grans tenidors i petits propietaris. Ens donava por que el dret del petit propietari fos vulnerat. 
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En aquest sentit el nostre grup va presentar al·legacions i han estat escoltades. 

L’estructuració jurídica de l’ordenança no ens convenç del tot. El més important és que 

aquesta ordenança cobreix el dret del petit tenidor. Nosaltres votarem a favor. En el cas que 

s’hagués fet d’una altra forma l’ordenança hagués estat més fàcil la gestió. L’ordenança és 

correcta votarem a favor i és un pas endavant. 

 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran a 

favor ja que és un Eina indispensable. De les esmenes presentades algunes son discutibles i 

pensem que hi ha una necessitat de la definició de les funcions de la policia de barri. 

Necessitem també avançar i compartir dades del pla d’habitatge. Per últim demanar una 

reunió urgent a la taula d’ocupacions. 

 

 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, agraeix les aportacions. La preocupació és de tots. Recordo que les polítiques 

socials d’habitatge portades a terme ha fet que PUMSA destini tots els habitatges que té a 

habitatges socials, deixant de destinar-los al lloguer lliure que incrementaria els ingressos de 

PUMSA. Estem d’acord amb la gestió portada a terme i que es destinin a habitatge social. 

Confio en que es s’esgoti la necessitat d’habitatge, i poder convèncer als propietaris particular 

que disposin els seus habitatges buits a habitatges de benestar social. 

 

 

 

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

que si és cert que es nega als regidors voluntàriament el dret de conèixer que vivendes van al 

dret de tempteig i retracte, perquè quan va l’ajuntament a benestar social a donar-les a 

algunes persones, ja estan ocupades per persones que no són ni tan sols de Mataró? Hi ha el 

cas d’una persona que ha demanat un crèdit per tal de pagar un deute, ja que la seva casa 

que era l’únic bé que té, està ocupada. El que ens preocupa realment és poder garantir el dret 

de les persones que no tenen al darrere un bufet d’advocats. Varem preguntar si hi havia una 
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taxa per saber si estava ocupat o no un pis i no ens han contestat. Això no es va explicar al 

seu dia ens hem assabentat a posteriori amb les ordenances fiscals.  

 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que creu que ja ha 

quedat tot clar. Hi ha hagut alguna errada en quant a dades, demano disculpes. La llei és 

clara i deixa clar qui són o no els grans tenidors. A la Sra. Calpe, m’agradaria que ens 

expliqués quantes habitatges de lloguer social ha posat PUMSA al 2015 a l’abast de la gent i 

el llistat que té de PUMSA de les persones en espera de habitatges, a qui se li ha respost, i la 

gestió portada a terme en general, en termes administratius. Sobre el tema dels grans 

discursos suposo no va per mi perquè jo tinc les meves lluites amb el català i em costa però 

soc molt tossuda i continuaré parlant català. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  
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Desenvolupament Sostenible 
 
 

 

9 - ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER A 

L’ENERGIA I EL CLIMA. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
 
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes pel clima i 
l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés 
no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís, de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin, d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix, es 
planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la 
reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posada en marxa de mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L’Ajuntament de Mataró es va adherir al Pacte d’alcaldes per una Europa amb energies 
sostenibles per acord del Ple municipal de 3 de juliol de 2008 i va aprovar el seu Pla d’acció 
per a l’energia sostenible (PAES) al mes d’octubre de 2009, conjuntament amb el Pla de lluita 
contra el canvi climàtic – Agenda 21. 
 
L’Ajuntament de Mataró es va adherir a la Declaració de Sant Sadurní d'Anoia per Renovar el 
compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 
2030, a través d’Una Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 4 d’abril i 
de la qual es va donar compte al Ple municipal de 7 d'abril. 
 
El Consell Municipal de Medi Ambient, en la sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016, va 
donar el vist i plau al contingut del nou Pacte d’alcaldes, el Pacte dels alcaldes i alcaldesses 
pel clima i l’energia, i va acordar proposar l’aprovació de l’adhesió al nou Pacte pel Ple 
municipal. 
 
L'Ajuntament de Mataró reafirma la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
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programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet 
a reduir les seves emissions de CO2 en més d’un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures 
per reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient .  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adhereix el Pacte dels alcaldes i alcaldesses per a 
l’energia i el clima. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent 
per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació 
de plans d’acció, d’acord amb l’establert al document de compromís que s’annexa. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de l’Oficina 
del Pacte, ens gestor de la iniciativa per encàrrec de la Comissió Europea i inclourà una 
estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del 
canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 
Per a la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró es compromet també a elaborar un informe bianual per a 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de 
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia Sostenible i el Clima a Europa. 
 
Cinquè.-  Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de 
suport i coordinació.” 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que no avancem perquè un dels elements de la proposta 

parla de la reafirmació de la reducció de la contaminació amb polítiques eficaces, amb 

l’adopció de programes energètics com en el transport urbà. No fa gaire no es va aprovar la 

proposta del Mataró bus on es renovava alguns vehicles de transport que utilitzaven vehicles 

no contaminants i el govern va dir que no. Tenim l’agenda 21, volem saber com està el 

desenvolupament d’aquesta agenda per saber on volíem estar i on estem. Hi ha moltes coses 

a aquesta agenda que es podrien aplicar i no s’estan aplicant. Si hem d’esperar al 2030 a 

reduir un 40% les emissions del CO2 jo ja no hi seré aquí. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que és important 

aprofitar les conjuntures i hem perdut una oportunitat, com ara amb el Mataró bus; això 

comporta que fem les coses a un preu més elevat. Tenim la sort de que tenim un consistori 

jove, és el moment de començar a vincular acords que s’han tingut, recuperar l’agenda 21, 

repoblar els 1.000 arbres, etc. Espero que quan acabi el mandat estiguem contents del que 

hem aconseguit. Hem de complir el que hem pactat ja que el consistori està format per gent 

molt íntegra i treballadora. El projecte de l’anella verda i blava que està als inicis el 

desenvolupem a tots els barris de Mataró i llavors ens creurem el següent pacte. 

 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que està amb l’alcalde que estem avançant el debat de pressupostos. Per 

matisar, volia afegir que nosaltres estem d’acord amb els protocols del clima. Les polítiques 

mediambientals haurien de ser polítiques reals, no que prioritzen altres aspectes que no son 

importants com l’aparença.  

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que reduir el CO2 

en un 40% implica fer moltes modificacions i exercir un lideratge polític i cal aprofitar totes les 

oportunitats. L’any passat es va perdre la oportunitat en el contracte dels autobusos d’agafar 

algun híbrid. Nosaltres disposem d’un equip mediambiental molt bons professionals que tenen 

queixes que la seva feina no és transversal i no es prou aprofitada en tots els departaments. 

 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, dona les gràcies per l’adhesió dels grups. Dir-li al Sr. Martínez que el resultat de 

l’agenda 21 de l’any  2015 els vam presentar al consell de medi ambient. Contestant-li al Sr. 

Teixidó, crec que no hem perdut cap oportunitat. Amb l’empresa MESA vam guanyar 

l’oportunitat que aquesta empresa augmenti la seva xarxa. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

APROFUNDIR EN LA CONCILIACIÓ LABORAL-FAMILIAR DELS 

TREBALLADORS MUNICIPALS. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta 

següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Al llarg de les darreres dècades, la societat catalana ha experimentat una profunda  
transformació econòmica, social i demogràfica. Aquesta transformació ha afectat de manera 
molt directa la nostra organització horària, així com també la gestió del temps per part dels 
sectors econòmics, culturals i educatius.  

L’organització horària incideix en la competitivitat i la productivitat de l’economia catalana, i 
aquest fet, en temps de crisi, ha comportat que el debat sobre la reforma horària prengui més 
rellevància en l’esfera pública del nostre país.  

Per aquests motius al Ple de 2015 es va aprovar una proposta per tal que l’Ajuntament de 
Mataró treballés per, en el seu marc competencial, contribuís a la transformació dels horaris 
de Catalunya a la nova realitat social, econòmica i cultural. 

Però sobta que al mateix temps que es parla de la màxima flexibilitat horària per conciliar 
vides professionals i familiars, el calendari laboral sigui tan rígid. Els ponts i els festius 
intersetmanals han esdevingut una tradició en el nostre calendari laboral i cap govern fins ara 
s'ha atrevit a intentar fer-ne una mínima racionalització. Hi ha molts estudis sobre el tema que 
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avisen que situacions com la que es viu sovint, amb jornades festives situades en dies alterns, 
a més de provocar maldecaps en la logística familiar i de les empreses, trenquen el ritme de 
treball, empitjoren la productivitat i repercuteixen negativament en l'economia. 
Aquest debat no és nou. L'any 2011, els sindicats CCOO i UGT asseguraven que estaven 
oberts a estudiar la proposta de la patronal CEOE de moure al dilluns algunes festes, regulant 
un marc que racionalitzés la distribució dels dies festius, seguint el costum habitual en altres 
països, especialment els anglosaxons: la de traslladar els festius al dilluns o al divendres. A la 
Gran Bretanya, per exemple, és una pràctica habitual que rep el nom popular de bank 
holidays, pel costum de les entitats financeres de tancar els dilluns. Les organitzacions 
d'autònoms ATA i CONAE es van sumar a la petició de trasllat de dies festius. 

En opinió del nostre grup Municipal, de la mateixa manera que l’Ajuntament ha pres decisions 
per racionalitzar els horaris que afecten els treballadors municipals, amb mesures tendents a 
prioritzar el seu dret a conciliar la vida laboral amb l’àmbit familiar i privat, també,dins de 
l’activitat que li és pròpia, caldria abordar la racionalització del calendari laboral. 

És per tots aquests motius que, el Ple de l’Ajuntament de Mataró,  ACORDA: 

1. Manifestar el seu suport institucional a les mesures que determini el Parlament de 
Catalunya per tal de fer possible la necessària racionalització del calendari laboral.  

2. Implementar mesures, en l’àmbit de les competències de l’ajuntament,  amb l’objectiu de 
racionalitzar el calendari de l’activitat que li és pròpia, molt especialment els que afectin als 
treballadors municipals, acordant amb els representants dels treballadors el trasllat de dies 
festius a dilluns i/o divendres. 

3. Col·laborar en l’impuls d’aquesta iniciativa a les empreses locals. 

4. Informar del present acord als agents socials locals i al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
 
 
 
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que és un debat social que no es pot limitar només a l’àmbit dels treballadors municipals. 

Estem d’acord amb els punts 1 i 4 que son acords més supramunicipals, però els que parlen 

de les mesures en l’àmbit de l’ajuntament, ens costen. El punt 3 tampoc ens sembla be del tot 

sinó es promou la mateixa iniciativa a les escoles. Li donarem tot i així un vot de confiança. 

 
 
 
 

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

que troben interessant el tema. Si que s’ha parlat molt d’aquest tema, però des de 

l’ajuntament poc podem fer, ja que un dels festius que triem sempre es dilluns ja que és el 

dilluns de pasqua granada. Un problema que tenim és que pensaran els treballadors de les 
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llars d’infants municipals de restringir les seves vacances perquè coincideixin amb les 

vacances de les famílies. Donarem suport ja que entenem que es pretén racionalitzar el 

calendari, el fons de la proposta ens sembla correcta. Hagués estat més positiu, però, fer una 

declaració institucional i elevar-lo a instàncies superiors qui son els que han de decidir. 

 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que el seu partit ja està treballant per la conciliació laboral a nivell estatal. 

Paro resulta que els convenis col·lectius fa anys que lluiten per reduir la jornada laboral anual. 

El gran treball de les empreses és quadrar el calendari de treball amb el conveni col·lectiu. 

Aquests ponts son útils per les empreses per poder fer aquests enquadraments. 

 
 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que comparteix el 

fons, però no que sigui una proposta de resolució i no una declaració institucional. El calendari 

laboral el marca el departament de treball de la Generalitat. L’estat marca 8 dies festius 

estatals dels quals, 1 és de lliure designació, 4 la Generalitat i 2 l’ajuntament. Aquest debat va 

més enllà de que si les Santes les fem dilluns o divendres. La resta de calendari depèn del 

departament de la Generalitat. ¿Estem demanant que aquests dies festius com ara l’onze de 

setembre es celebrin en dilluns o divendres?. Si els dies els marca la Generalitat, tot i que 

nosaltres votem, no ho decidim nosaltres. Llavors el debat és més profund que tot això, és 

més complex, per això ens oposarem. 

 
 
 
 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que la proposta 

tracta de la racionalització de dies com per exemple els de la setmana que bé. No demanem 

canviar les Santes encara que caiguin un dimecres. Es tracta de mirar com cauen les festes i 

segons com, fer el canvi en divendres o dilluns. Més que res per unir ponts. No es tracta de 

fer-ho només des de l’ajuntament, sinó, que l’ajuntament lideri aquest procés. Sabem que no 

és competència única de l’ajuntament, però es podrien arribar a fer pactes interns. Si us 

sembla ho proposem al proper ple com a declaració institucional i la votem. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, deixar la proposta sobre la taula per a poder-la 

discutir en junta de portaveus. 

 
 

 

11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FAVOR 

DE CREAR LA FIGURA DEL “ESDEVENIMENT ESPECIALMENT 

PROTEGIT” I DEL “ESDEVENIMENT  PROTEGIT”” 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que han arribat a l’acord amb el Sr. Quim Fernández, tinent d’alcalde, de 

deixar-ho sobre la taula, per poder-ho discutir amb el govern i presentar-ho a un posterior ple. 

 

 

 

12  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ NO CELEBRI EL DIA DE LA 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple Municipal del 8 de novembre de 2007 va acordar el següent: “L'Ajuntament de Mataró 
organitzarà cada any, i en ocasió del Dia de la Constitució el 6 de desembre, un acte 
institucional per tal de commemorar l'efemèride amb l'objectiu de difondre els valors que el 
text representa per a tots els ciutadans".  
 
Considerem que tant l’organització com el tarannà d’aquest acte residual és clarament 
partidista.  
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Subscrivim les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent, aprovades per 
àmplia majoria el passat 27 de juliol al Parlament de Catalunya, que remarquen que no hi ha 
cap marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic 
constitucional i legal espanyol i que l’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via 
de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi. 
Conseqüentment, des del Grup Municipal de la CUP entenem que és anacrònic que 
l’Ajuntament de Mataró continuï celebrant el Dia de la Constitució espanyola i, en aquest 
sentit, proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’ACORD següent: 
 

 L'Ajuntament de Mataró no celebrarà el Dia de la Constitució espanyola i no 
organitzarà cap acte institucional al respecte.” 

 

 

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

manifesta que votaran que no. Gràcies a que es va aprovar aquesta constitució molts estan 

ara aquí asseguts. El que més em dol és que és mentida. Si parlem d’actes partidistes li diré 

els que van intervenir últimament en el parlament del dia de la constitució: Ferrán Requejo 

(2011), Antoni Abad (2012), Vicenç Villatoro (2013), el 2014 no es va celebrar l’acte de la 

constitució i en canvi ens varem gastar molts diners en la celebració del tricentenari, entenc 

que els molestava fer aquesta celebració. Si vol llavors, parlem d’actes partidistes. Podem 

parlar també de diputats de Junts pel Si que han participat en obertures del Tecnocampus 

com ara: Santiago Vidal, Salvador Cardús, Miquel Calçada. No es compleix, doncs, el mandat 

de no ser partidistes. Podem fer una llista des del ple del 9N, fins els actes de Sant Jordi, el 

tricentenari, que es va parlar el que es va parlar. La efemèride de la Constitució per nosaltres 

s’hauria de celebrar, creiem que és l’historia d’un èxit. També creiem que s’ha de fer canvis i 

adaptacions als nous temps. Com text i com història, ens ha permès fer un llarg recorregut de 

pau, prosperitat. Finalment, nosaltres votarem que no. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que el seu grup no es pot callar un atac a la Constitució. Per sobre d’un 

acte o votació, la CUP el que fa és un atac a una norma, i això no pot ser. Si que és un text 

jurídic que es pot millorar, però té un gran valor històric. Hi ha persones que van lluitar per una 

constitució, per la seva llibertat, per les reconciliacions. Hem de valorar que es va lluitar molt 

per aconseguir-la, per reconciliar-se. La Constitució fou el gran pacte de tots, una de les 

millors coses que ha fet aquest país al segle XX. Tothom pot defensar les seves postures, té 
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drets, pot defensar-se, ser lliure gracies a aquesta constitució. El gran problema de la CUP és 

que ataqueu la Constitució perquè no teniu capacitat per fer un projecte diferent. La 

constitució es pot variar amb majoria parlamentaria. Si vosaltres tinguéssiu una majoria 

podríeu fer canvis, però com sou minoritaris, l’únic que podeu fer és atacar la Constitució. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que havien pensat 

votar que sí, però ara tenim dubtes. Segons les paraules del Sr. Ferrando, manifestar que per 

nosaltres el que diu és un argument fals i clàssic, ja que més que força democràtica el que 

tenen es força demogràfica i com a tal mai podrem canviar la Constitució. En quant a 

l’argumentació del Sr. Lopez, nosaltres venim d’un partit que va fer campanya contra la 

Constitució i segons vostès com els actes que fa l’ajuntament son per vilipendiar-la, potser 

hauríem de canviar el vot, encara que argumentaré perquè no ho fem. La Constitució 

espanyola és una mostra d’una continuïtat de captivitat cap el nostre poble. Espero que 

s’adonin que l’historia no obre gaires finestres i en aquest moment en tenim una d’oberta, que 

ens permet fer un projecte innovador com és crear un estat nou i redactar una nova 

constitució. Mentrestant pensem com la CUP que aquesta Constitució no és la nostra i que en 

aquest moment no cal cap acte d’homenatge. 

 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, exposa 

que al 1978, CiU va ser part activa d’aquesta constitució. El moment que vivia Espanya era 

històric, la ciutadania estava desitjosa de llibertat amb uns polítics que tenien l’oportunitat de 

crear un estat millor amb llibertats, i les nacions veien com tenien l’oportunitat que es 

reconegués el seu fet diferencial, l’estat no podia oposar-se als aires que venien d’Europa. 

Per tant, ara reivindiquem la constitució que va ser bona en aquelles circumstàncies i no ens 

fa recança dir que un dels pares de la constitució vaser Miquel Roca i Junyent. Es va elaborar 

amb una interpretació amplia, sense arrogància, descentralitzadora. És evident que l’esperit 

de l’any 1978 era el que descrivia el Sr. Mojedano, que representava el consens de les forces 

polítiques de l’època. Després del 23 de febrer de a l’any 1981 l’esperit obert i esperançador i 

gairebé confederal s’ha anat diluint progressivament. Al 2008 vam manifestar el nostre rebuig 
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a la celebració de la constitució. Nosaltres no podem estar d’acord amb una constitució que 

no ens deixa actuar lliurament. Qui ens ha fet dimitir de la carta magna no ha estat el poble de 

Catalunya si no els poders públics de la “meseta”, les seves actituds com ara el “café para 

todos” que hem acabat tenint. Aquella constitució que varem fer nostre no és la que canvia 

l’estatut referendat pel poble de Catalunya, ni és la que jutja a un polític per posar urnes. No 

tots som iguals, també és cert. No acceptem lliçons. Hem estat sempre al costat del govern de 

ton a Madrid, però ens hem cansat de campanyes contra Catalunya minimitzadores del nostre 

autogovern.  El nostre partit estava on havia de estar al seu moment. Al costat d’una Espanya 

que respectes les nacions que en formen part i on es sentissin còmodes i no davant una 

Espanya no integradora o respectuosa. Volem recordar que la Generalitat de Catalunya no es 

va restituir amb la constitució, si no, amb la figura del president de la Generalitat Josep 

Tarradellas, quan encara no s’havia aprovat la constitució. ¿Quin sentit té celebrar una llei 

que ens va en contra? Donem suport en no fer aquest acte. 

 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

manifesta que el seu vot serà desfavorable, ja que el PSC valora molt favorablement la fita 

que va suposar la constitució per la democratització de les institucions i de la societat 

espanyola. La recuperació dels drets i llibertats i de l’autogovern de Catalunya. Ara toca, fer 

una reforma de la constitució des del pacte i sense partidismes. Ens trobem en un punt de 

bons i dolents, i així no progressem. Quan es parla de celebrar la constitució és posar valor a 

la feina de moltes persones d’ideologies diverses que van lluitar per fer-la realitat. És de rebut 

fer un reconeixement tant a les persones com els avanços aconseguits. Vull destacar dues 

intervencions: una d’una regidora d’un partit d’esquerres, que deia que no es podien deixar 

passar el discurs de la CUP perquè, entre altres, ens hem deixat la vida i la joventut per la 

democràcia que tenim. O Ramon Basses que va recordar que no estem votant si ens agrada 

o no, simplement votem la commemoració de la Constitució per part de l’Ajuntament de 

Mataró. No hauria d’haver estat un motiu de discòrdia. Nosaltres ens posicionem amb un no a 

la seva proposta. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

lamenta alguns silencis. La Constitució ens nega el dret democràtic de l’autodeterminació, 

exigit ara mateix pel 80% de la ciutadania de Catalunya. Imposa un rei i jerarquitza les 

llengües imposant el castellà. ¿Amb quina cara us hem de mirar quan celebreu la Constitució 

espanyola i després parleu d’igualtats de drets i enarboreu la bandera republicana? La veritat 

només és una: una sola Espanya, una sola història, un sol discurs. Les coses pel seu nom, la 

monarquia espanyola es directe hereva del franquisme, i la constitució el fidel continuisme. La 

constitució espanyola és una repressió de pobles. El benestar deficient que tenim esta 

relacionat amb la democràcia incompleta a través de la constitució espanyola. Nosaltres el 

debat que portem és sobre el model de país que volem construir. Aparquem la constitució 

espanyola per guanyar la democràcia. Us demanen que l’ajuntament de Mataró posi punt i 

final a la celebració del dia de la constitució i als actes institucionals. 

 

 

 

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

replica al Sr. Cuèllar, amnèsia cap: Paco Cano, Jose Luis Ruiz Casado, Miguel Ángel Blanco, 

família Sanchez Becerril, Martín Carpena... Vostè no em preocupa, li tinc respecte, però el que 

em preocupa més és el primer tinent d’alcalde. Avui alguns s’han destapat. Sr. Fernandez, 

vostè ha mentit a aquest ple durant 4 anys perquè no era partidari d’aquest acte, i des del 

2011 va deixar de celebrar-ho. I, Sr. Alcalde, vostè te un problema i s’ha de quadrar. Aquesta 

proposta de resolució deixa moltes coses clares. Ja sabem com son els de la CUP però el que 

em sorprèn és que la gent de Convergència s’uneixi. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que la Generalitat és una institució molt antiga, no es purament republicana. 

És un debat difícil. Hi ha persones que volem una cosa, però no tenen els vots suficients. La 

monarquia va ser un pacte. Hi ha que veure que la constitució es pot desenvolupar, que hi ha 

mecanismes de reforma, però es normal que aquest procés costi. La gent vol el bé comú. Per 

acabar: La constitució va ser votada en la seva majoria a Catalunya, i que vosaltres, a 

Catalunya sou una minoria important 1.900.000 persones, però és insuficient, per tant no 

s’aconsegueix tirar endavant. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que justament 

per saber quants som, el millor és votar, però diuen que som pocs però no ens deixen, és 

curiós. Aquests discursos son inacceptables i antidemocràtics. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, exposa 

que no tenia interès en fer una segona intervenció. Crec que ha quedat clar que el nostre grup 

va ser un dels impulsors alhora de fer la constitució i el que denunciem ara és l’ús que estem 

fent d’aquesta constitució. El Sr. José Manuel López m’ha dit mentider, llavors, m’ha obligat a 

intervenir. El ple va aprovar el 2008 i es va continuar celebrant ja que era un mandat del ple. 

Te dret a que no li agradin els conferenciants encara que penso que eren d’un gran nivell. El 

tenir opinions legitimes no li dona dret a dir-nos mentiders. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no és competència de l’alcalde la 

gestió de que es posa i no es posa als espais que l’ajuntament cedeix als grups municipals. I 

sí que ho és d’aquest ple. Fent meva una interpel·lació de la Sra. Morón els prego que facin 

consciència del que significa convertir l’ajuntament en una balconada com qualsevol altre 

edifici i s’animin a fer la norma que reguli l’ús d’aquests espais. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (4), corresponent als membres del grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als 

membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).  
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Vots en contra: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),  

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (2), 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).  

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

13  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ ES MILLORI EL MANTENIMENT 

DEL PINAR QUE HI HA ENTRE EL DECATHLON I EL CARRER 

BLANES.  

 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 

“Després de parlar amb els veïns de la zona, trobem que el pinar situat entre el Decathlon i el 
carrer Blanes es troba en unes condicions pèssimes tant higièniques com estètiques.  
 
Els veïns ens han passat fotografies de les males condicions en que es troba aquest indret 
tant transitat. Si analitzem el pinar trobem desperfectes com falta de llum a la nit, arrels que 
surten del sòl; arbres que cauen, que no es recullen i es deterioren.  
 
També trobem que els graons que es van posar per facilitar la mobilitat dels ciutadans estan 
en un estat pèssim i que en comptes de ser un bé per facilitar la estància en aquest indret 
s’està convertint en un inconvenient, ja que dificulta el caminar per aquest pinar.  
 
A més, hi ha una manca de papereres; només hi ha una i està quasi soterrada, per això, 
trobem el pinar ple de brutícia i on els serveis de neteja passen molt ocasionalment.  
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Per tant, creiem que s’ha d’arreglar aquest espai ja que és utilitzat pel col·lectiu dels ciutadans 
més vulnerable com son nens i ancians; i a més amb molta regularitat.  
 
Atès que ens consta que reduir els espais maltractats com és aquest pinar és un objectiu per 
compartir per tots els Grups Municipals i el Govern Municipal. 
 
És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mataró el 
següent Prec: 
 
 
-El servei de manteniment de la via pública condicionarà el pinar que es situa entre el 
Decathlon i el carrer Balmes de manera que es realitzarà una neteja, incorporació 
d’enllumenat públic, instal·lació de brosses i l’arranjament de les arrels i els graons que son un 
perill.  
 
(adjuntem varies fotos de la denigrant estètica i perillositat que presenta el pinar)” 
 
 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que accepta el prec. Al tema del manteniment de l’arbrat, farem una tala de pins secs. En 

relació al manteniment dels camins, farem una aportació de terres per poder tapar aquestes 

arrels. Rehabilitarem les papereres en mal estat i col·locarem més. En quant a l’enllumenat, 

caldria reflexionar entre la conveniència de fer-ho o no ja que la contaminació lumínica que 

produiria afectaria als éssers vius que hi ha a la zona i el recomanable seria no fer-ho.  

 

 

14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA RETIRADA DE 

SIMBOLOGIA FRANQUISTA.  

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 

“A data de celebració del Ple de desembre es compliran 41 anys i uns dies de la mort del 
dictador Francisco Franco. 
 
Amb aquest motiu, la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya s’ha proposat que 
es retiri dels carrers de Mataró la simbologia franquista que encara hi queda. 
 
D’una banda, hem elaborat un estudi dels elements amb simbologia feixista existents als 
carrers de Mataró, resultant que encara en queden 44: 
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 39 plaques de l’antic Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes. 

 4 Relleus de gran format (mides 1,5 mts.x 1 mt.)  amb el jou i les fletxes. 

 1 relleu de l’àliga de Sant Joan amb el jou i les fletxes 
 
El detall d’aquest estudi ha estat entregat a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics. 
 
D’altra banda, fa pocs dies vàrem treure una d’aquestes plaques. 
 
El jou i les fletxes, símbol de la Falange, no es tracta d’un símbol neutre, sinó que transmet 
clarament els valors feixistes del franquisme. 
 
Atès que les plaques, tal i com va establir la Llei d’habitatges de Protecció Oficial de 15 de 
juliol de 1954 i en l’Ordre de 9 d’agost de 1961, la funció d’aquelles plaques era “posar de 
manifest no només la protecció acordada, sino les obligacions adquirides pels promotors i 
propietaris amb la construcció”, que té efectes durant 30 anys a partir de la construcció dels 
edificis i que, per tant, aquesta funció i efectes ja han caducat i han deixat de tenir la funció 
administrativa que n’obligava la col·locació, no tenint cap sentit que es continuïn mantenint. 
 
Atès l’article 15.1 de la Llei de la memòria històrica del 2007 on s’insta les administracions 
publiques a “prendre les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i 
altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la 
sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura” franquista. 
 
Atès l’acord de Ple de l’ajuntament de Mataró de desembre del 2005, a proposta d’ERC i 
aprovat per unanimitat acordant: 
 
1) L’Ajuntament de Mataró aprova la retirada de les plaques de l’antic règim existents en 

els habitatges de protecció oficial a Mataró. 

 

Atès que com a resultat d’aquell acord en aquell moment ja es van retirar o substituir 141 

plaques de l’antic Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes. 

Per l’anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES presenta el següent prec: 
 

1) El govern municipal retirarà tots els elements amb simbología franquista dels carrers 

de Mataró, tant els detallats en l’estudi entregat com els que es puguin detectar amb 

posterioritat. 

 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que accepta el prec; el govern retirarà qualsevol element amb simbologia franquista dels 

carrers de Mataró. Li voldria apuntar que només retirarem el que siguin simbologies a l’espai 

públic. Els habitatges que estan relacionats, al ser habitatges privats necessitem l’autorització 

dels propietaris per poder-ho fer. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la acceptació del 

prec. Agrair també a la gent que ens ha ajudat a fer l’estudi i també tenir un record pel Sr. 

Josep Abril alcalde de Mataró que va ser afusellat pel franquisme. Seria un petit homenatge a 

l’espera del monument que esperem des del 2007. 

 

 

15  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA PLAÇA D’ESPAÑA DE 

MATARÓ 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“La Plaça d’España de Mataró, és un dels punts neuràlgics de la nostra ciutat, a més d’ésser 
una via amb una alta densitat de circulació de vehicles rodats, també ho és per part dels 
vianants que es desplacen de cap a, o des del centre de Mataró als barris del nord de la 
ciutat. 
 
Doncs bé, malgrat que, com diem, és un dels punts neuràlgics de la vida mataronina si ens 
fixem amb deteniment ens serà difícil trobar algun indicador, senyal viari o placa de carrer o 
plaça a alguna façana que indiqui que ens trobem a la Plaça que porta el nom del País que, 
moltes desenes de milers de mataronins, considerem com el nostre i encara més, que 
qualsevol que vingui a la nostra ciutat pugui identificar la plaça i el nom. 
 
No volem entrar en greuges, però com a mostra del que estem expressant, és molt més fàcil 
trobar el nom de països que donen nom a vials de la nostra ciutat aliens als sentiments 
d’aquestes desenes de milers de mataronins als quals ens referim amb anterioritat que a la 
Plaça d’ España, fins i tot ens atreviríem a dir que, com a mínim, tenen 2 plaques a façana 
que els identifica i que en aquest només hem sabut trobar 1 i des de fa molts mesos 
vandalitzada i  tapada amb pintura verda. 
 
Com diem, no volem entrar en greuges amb el desplegament de simbologia i presses i 
pressions per retorçar el nomenclàtor i també amb la despesa que tot això ha generat a les 
arques municipals en què 1 € és molt important, el que pretenem amb aquesta iniciativa és 
que s’identifiqui adequadament el nom de la Plaça, no calen banderes, monuments ni 
monòlits, però sí la dignitat en la senyalització d’un vial que no sabem per quin motiu s’ha 
d’amagar el seu nom. 
 
És per aquests motius que presentem el següent Prec al Govern Municipal: 
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Els serveis de manteniment de l’Ajuntament de Mataró procediran a reposar la Placa amb el 
nom de la Plaça d’ España per una nova o en el seu defecte a netejar la que ja hi ha i a 
senyalitzar degudament aquest vial per tal que es pugui identificar degudament com succeeix 
a la majoria de carrers i places de la Ciutat.” 
 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Juan Amor, en 

representació de l’entitat Societat Civil Catalana, qui expressa que la setmana passada van 

participar en la fira d’entitats amb una carpa informativa, i van ser un èxit, si bé algú que no 

estava conforme ens va trencar la carpa. El que demanem és corregir una anomalia, que no 

suposa despesa, de forma que la plaça d’Espanya estigui ben senyalitzada amb varies 

plaques a la plaça i vies d’accés. El nostre compromís és evitar la ruptura social per raons 

ideològiques, ressaltar la importància de la unió entre tots els espanyols i que Catalunya en 

formi part. És necessari que les institucions i ajuntaments mantinguin la neutralitat ideològica.  

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que ha donat ordre aquesta setmana de que es netegés el rètol, i a data actual ja s’ha 

procedit a la neteja. En quant a la senyalització creiem que està ben senyalitzada però estem 

oberts a escoltar les propostes de millora. 

 

 

 

16  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE LES DADES DE MATARÓ EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES MÉS 

VULNERABLES QUE ESTAN PATINT LA CRISIS. TANT ENERGÈTICA 

COM DE SUBMINISTRAMENTS. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 
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“Per fer front a aquesta greu situació nosaltres varem presentar, aviat farà un any,  un pla de 
xoc i encara resten a l’ espera de que s’ ordeni i apliqui en la seva totalitat per part del govern. 
El primer que s’ha de fer es un estudi estadístic d’ aquest problema que es vol afrontar. 
 
L’ ajuntament te un repte molt important en el context de crisis que vivim, son nombroses les 
famílies que viuen en el Umbral de la pobresa en la nostra ciutat amb precarietats i patiments 
o directament  alguns dels catalogats com a noves situacions de pobresa, ja que ara està 
estratificat i tot molt confús, es donem situacions com treballadores que no arriben al SMI, per 
exemple o famílies monoparentals en risc d’exclusió social amb infants a càrrec, pensionistes 
aportant la seva pensió perquè la família tiri endavant.  Les situacions son diferents i 
complexes... Coneixent que els serveis socials estan desbordats, les beques menjadors son 
insuficients, Hi hà més de 200 tallaments d’aigüa en l’àmbit domèstic a Mataró. Persones 
obligades a sobreviure amb 420€/ mes, joves en atur que no poden accedir, ni al món laboral, 
ni al universitari...Dones precaritzades en les seves feines, discriminades en els seus sous 
fent la mateixa feina que els seus companys homes etc. etc. Es per tot l’exposat,  i donada la 
situació d’ atur,  que demanem al regidor del·legat es comprometi amb les següents peticions: 
 

1. Recopilar dades de quantes persones individuals i famílies viuen en Mataró amb 
menys de 600€/ mes. 

2. Quantes persones treballen i cobren menys del SMI empadronats a la nostra ciutat? 
Gènere de les mateixes? Edats? A amb disfuncions universals. 
Es  important conèixer quantes dones i homes? 
Edats? Nivell d’ estudis? Càrregues familiars, tant per ascendència com per 
descendència? 

3. Tipus de treballs que s’estan desenvolupant a la nostra ciutat? Tendències de futur? 
situació actual de treballadors a Mataró? 

4. Sol·licitar un mapa de realitats laborals i necessitats actualitzat, que es faci públic tant 
per la Web municipal com pels mitjans locals. 

5. Conèixer quants pensionistes tenim a Mataró que perceben ingressos per sota del 
SMI. 

6. Gent gran que viu sola o sense família? Edats? Sexe?  
7. Demandes a serveis social durant l’any? De persones en risc d’ exclusió? Quantitat de 

persones localitzades a Mataró que no perceben cap ingrés?Edats? amb càrregues o 
sexe o persones amb diversitat funcional? 
 

 
Desde el Grup Municipal de VOLEMataró creiem que es molt important fer aquest mapa de  
les diferents realitats que pateixen el nostre veïnat per poder donar resposta des de l’ àmbit 
local, poder reclamar a les diferents institucions supramunicipals solucions carregats 
d’arguments i coneixements. Com vostès saben el primer pas per resoldre i afrontar una 
situació es conèixer-la i desprès generar un pla d’actuació adient. 
 
Per últim demanar que  aquestes estadístiques es facin de forma anual i continuada. Siguin 
públiques i es tractin en les diferents comissions informatives. “ 
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La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política 

Social d’Habitatge, exposa que l’actual Constitució a més de la igualtat de drets, fa esment a 

les obligacions. Per poder dur a terme tot el que acaba de dir ara, necessitem tenir dades. La 

majoria de les dades que cita estan recollides a l’observatori de la crisis, en l’enllaç de l’estat 

de la ciutat, i en molts altres observatoris. Si busca, les trobarà. La llei de transparència ens 

obliga a tenir aquestes dades actualitzades. Estem treballant el tema de la actualització de la 

web. Ens agradaria, és cert millorar l’accessibilitat a la web per les persones amb discapacitat 

i amb manca d’autonomia personal, per tal de poder ser accessible per qualsevol persona. 

Per tot això, el prec li admetrem, perquè ja ho estem fent i el volem millorar. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix la rapidesa. 

Vostès no ens compliquen gens la vida, i son eficients, i hi ha una relació bilateral fluida. 

Qualsevol ciutadà ha de tenir un accés fàcil i avui en dia aquest accés no és fàcil. 

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA  EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS QUE 

PRESTA L’EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS (FCC). 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“Recentment, han aparegut unes informacions als mitjans de comunicació segons les quals la 
delegació a Barcelona de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Servicios 
Ciudadanos hauria manipulat durant els darrers anys dades de la gestió del servei de neteja 
viària i recollida de residus urbans amb l'objectiu, pressumptament, d'inflar irregularment els 
seus ingressos a costa de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat on presta aquests serveis, com 
també passa a Mataró. Una investigació del diari El País evidencia que la facturació de 
serveis no realitzats i la barreja de residus (envasos per reciclar amb brossa normal, per 
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exemple) a esquenes del consistori barceloní. La quantitat suposadament defraudada l'any 
2014 pujaria fins als 800.000 euros. 
 
A tenor de les informacions aparegudes, l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Oficina de 
Transparència, ha posat aquest assumpte en mans de la Fiscalia, en apreciar-se indicis de 
delicte. 
 
En paraules de la regidora Núria Moreno a preguntes de periodistes del mitjà mataroní 
Capgròs, en el cas de la nostra ciutat "ara per ara no hem detectat res que sigui de cap 
manera extrapolable a aquesta presumpta estafa". Segons les informacions publicades, des 
de l'Ajuntament no creuen que s'estigui produint res similar a Mataró, però recalquen que això 
és el que han vist "fins ara", ja que la capacitat que ha tingut el consistori de fiscalitzar la feina 
de Fomento ha estat força minsa. Segons ha afirmat recentment la regidora Moreno, 
"comptàvem amb un sol inspector, cosa que resultava del tot insuficient". Malgrat tot, des de 
l'entrada en vigor del contracte de recollida de residus actual, signat a finals de 2014, el treball 
d'inspecció ha servit perquè l'Ajuntament de Mataró sancionés l'empresa FCC amb 50.000 
euros per incompliments. Entre els elements pels quals se l'ha penalitzat, la regidora Moreno 
ha citat el descontrol amb els desbordaments dels contenidors. 
 
El contracte de la recollida de residus és el més important que signa l'Ajuntament de Mataró, i 
l'actual té una vigència de 8 anys, per 55,4 milions d'euros. 
 
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA.- Quines mesures té previst desenvolupar exactament el govern municipal per 
fiscalitzar la tasca de l'empresa FCC en el servei de recollida de residus, en virtut de les 
informacions aparegudes recentment a la premsa? 
 
SEGONA.- Quina opinió li mereixen al govern municipal les informacions aparegudes als 
mitjans sobre les pressumptes irregularitats que s'haurien produït amb el contracte que té FCC 
signat amb l'Ajuntament de Barcelona? 
 
TERCERA.- En el cas que finalment es demostri que hi ha hagut una pràctica irregular per 
part de FCC a l'Ajuntament de Barcelona, el govern municipal estudiaria la viabilitat de 
rescindir el contracte de recollida de residus de Mataró, signat amb la mateixa empresa? 
 
QUARTA.- Hi ha previst obrir el debat sobre la remunicipalització del servei de recollida de 
residus?” 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que des del Govern ja s’han pres una sèrie de mesures de millora i control sobre el servei 

de neteja i recollida de residus. El que volem és que es faci amb rigor i credibilitat, aclarint 

dubtes sobre l’existència d’irregularitats al servei de neteja per part del concessionari.  
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El compromís del govern és que aquest servei estigui fiscalitzat i sigui transparent. 

Implementarem el servei de control a través d’inspectors de la pròpia plantilla municipal, 

incrementarem el nombre d’inspeccions, incrementarem els estàndards de qualitat requerits 

pel contracte, incrementarem la quantitat retinguda del contracte susceptible de no ser 

abonada si el contracte no arriba als estàndards establerts. Portarem el resultat d’aquesta 

auditoria a la Junta del Govern. Respecte a la segona pregunta, manifestar-li el nostre 

posicionament favorable a qualsevol iniciativa de millora i transparència. Prendrem totes les 

mesures possibles per portar una bona gestió. A la tercera pregunta, dir-li que intensificarem 

els mecanismes i seguiment d’aquests contractes en règim de concessió, i ens plantejarem 

prendre una decisió sobre la continuïtat o no, tenint en compte la realitat de Mataró sense 

tenir en compte el que ha passat a d’altres poblacions. Finalment, en aquests moment no ens 

hem plantejat el tema de la remunicipalització dels serveis de recollida, perquè ara mateix hi 

ha un contracte vigent fins l’any 2022. No descartem aquest debat en un futur. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que els ha defugit a la tercera pregunta quan ha dit que 

tindrà en compte el que passi a Mataró i no a d’altres poblacions. Si es demostra que aquesta 

companyia ha estafat al consistori s’hauria d’estudiar la viabilitat de la rescissió del contracte 

sense pagar cap indemnització si hagués una sentencia judicial contra FCC.  

 

 

18  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE 

LA RECOLLIDA DE LA BROSSA.  

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“Tot just el Ple passat, s’aprovava una millora del contracte de neteja a favor de l’empresa 
FCC. 
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El nostre Grup Municipal, tot i expressar grans dubtes sobre la capacitat real de negociació del 
govern municipal amb aquesta mena d'empreses i de la seva baixa predisposició a 
l’acompliment dels seus acords contractuals, varem finalment optar per l’abstenció demanant:  
 

a) Celebrar una Comissió Informativa extraordinària urgent on s'expliqui, de manera clara, quines 
clàusules del contracte actual han patit variacions,  comparant el redactat original amb el nou 
que es proposa a partir d'ara.  

b) Que aquestes millores pactades amb la concessionària vagin acompanyades d'un major rigor 
a l'hora de valorar el grau d'acompliment dels estàndards de qualitat i en conseqüència, 
aplicar les penalitzacions que corresponguin, que en opinió del nostre grup, aprofitant la 
millora del contracte, haurien de ser incrementades.   
 
La nostra opinió al Ple s’argumentava en el fet que la lectura literal del contracte original 
induïa a concloure en una incompliment flagrant d’alguns compromisos contractuals, així com 
també, com ens queixàvem en un Ple anterior, la gran desproporció entre les baixíssimes 
penalitzacions aplicades a la companyia en comparació amb el cost del servei no prestat, que 
clarament feia més favorable per a l’empresa la no prestació del servei i el pagament de la 
multa pactada... 
 
Però aquesta passada setmana han vist la llum dues notícies relacionades amb presumptes 
pràctiques  no ètiques de l’empresa FCC a dos ajuntaments propers: Barcelona i Badalona. 
 
L’Ajuntament de Badalona ja ha decidit que portarà a la Fiscalia un suposat frau de l’empresa 
adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al consistori de fins a 12,8 
milions d’euros en el servei de neteja viària i recollida d’escombraries entre maig del 2010 i 
desembre del 2015. 
Segons han informat aquest dilluns en un comunicat, l’’auditoria encarregada per l’Ajuntament 
de Badalona, conclou que FCC suposadament va defraudar 4,5 milions d’euros amb elements 
facturats sense conformitat amb les condicions; 3,5 milions registrant costos de serveis que no 
es van prestar; 2,8 milions infradimensionant el servei de recollida de residus; 1,6 milions 
incrementant preus i 349.700 euros en una doble imputació de costos… 
 
En el cas de Barcelona, la compañía FCC, que opera a l’Eixample, Gràcia i Ciutat Vella, 
presumptament manipulava les xifres de recollida de mobles i envasos per no superar uns 
topalls que, a partir d’uns determinats volums, els suposaven rebre menys ingressos. Les 
tarifes a aplicar per a la facturació van per trams: com més alt és el tram, menys cobra FCC 
per tona recollida. Si el tram saltava per poques tones, l’increment del volum tractat no 
compensava la disminució del preu per tona i la companyia acabava cobrant menys. 
 
Per fer veure que recollien menys mobles i envasos dels que trobaven, els barrejaven amb la 
matèria de rebuig i els transportaven a l’abocador en lloc de dur-los a la planta de reciclatge. 
La proporció era d’un terç d’envasos i dos terços de rebuig. Fonts municipals afirmen que “El 
frau afecta 42 tones de les 6.000 anuals que hi ha a la ciutat, el punt just perquè fos prou petit 
per no ser descoberts a l’abocador.  
 
El Govern Municipal ha anunciat a la CMI de data 21.11.2016 una auditoria amb caràcter 
d’urgència a la companyia FCC que: 

- Analitzi quantitativament i qualitativa les facturacions de la companyia i la seva adequació amb 
les condicions contractuals, 

- Determini amb detall els costos de serveis facturats i prestats (o no prestats), 
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- Valori un hipotètic minus-dimensionament del servei de recollida de residus, 
- Examini l’existència de duplicitats en les imputacions de costos... 
- Detalli les tonelades gestionades i es refaci tot l’esquema de fluxes de residus per descobrir 

possibles irregularitats amb els volums gestionats, 
- Comprovi si les facturacions diàries d’operaris coincideixen amb els operaris reals en servei 

aquella jornada, 
- Investigui si la companyia FCC, tal com sembla que es feia a BCN, havia dissenyat un sistema 

per evadir les inspeccions municipals, 
 
En definitiva, que proporcioni la seguretat que govern i ciutadania necessiten, respecte al 
servei de FCC i la seva adequació o no al contracte subscrit. 
 
En conseqüència, el GM d’ERC - Moviment d’Esquerres formula el següent prec: 
 

1. De moment i mentre no es disposi dels resultats d’aquesta auditoria externa, el govern 
paralitzarà la millora del contracte amb FCC acordada al ple del mes de novembre de 2016. 

2. El govern celebrarà una CMI especial on es discutiran els punts a) i b) descrits a l’inici 
d’aquest document. 

3. El resultat de l’auditoria es presentarà a la Junta de Portaveus i a la CMI de Via Pública a la 
major brevetat. En funció dels resultats, es prendran les decisions que corresponguin.” 
 

 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que en aquest moment no hi ha res que fonamenti la paralització de la millora del servei. 

Li puc dir que tenim un acord de ple del mes passat i no ens consta que la empresa estigui 

incomplint el contracte a Mataró, i per esvair qualsevol dubte estem fent un informe. Al gener 

augmentarem el control del servei, amb 3 inspectors més: d’1,5 a 3,5 persones.  Al desembre 

es presentaran els paràmetres de control de qualitat, per incrementar el grau de qualitat de 

neteja. El fet de paralitzar aquesta ampliació (durant tres mesos, que és el que durarà 

l’auditoria) provocaria una privar al ciutadà de la millora del servei. Senyalo també la 

modificació del contracte, que donava una resposta del dimensionament dels serveis 

necessaris: com el Polígon del Pla del Boet, les platges als caps de setmana i brossa 

orgànica, que començarà a funcionar en maig fins el setembre. En quant als altres precs, 

celebrarem comissió especial quan tinguem els resultats de l’auditoria i segons els resultats 

els presentarem a una junta de portaveus per prendre les solucions que corresponguin. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, lamenta que no accepti 

totalment el prec. Volem que la ciutadania sàpiga que el servei que es fa és correcte. 
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19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

JORNADA PARTICIPATIVA “QUÈ VOLS PER MATARÓ? 2016” 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“El Reglament de Participació ciutadana detalla, en el seu preàmbul, que per a desenvolupar i 
vetllar pels mecanismes i processos que s'estableixen en aquest Reglament, cal una 
estratègia global que defineixi les directrius i els criteris bàsics en relació a la participació. 
 
En relació a aquesta estratègia, i amb motiu de la celebració de la Jornada Participativa “Què 
vols per Mataró?” del passat dia 12 de novembre, el Grup Municipal d’ERC-Moviment 
d'Esquerres, formula la següent pregunta: 
 
  

1. En termes d’assistència, quin va ser el nombre de participants (descomptant polítics i 
tècnics municipals)? Quin increment de participació es va registrar envers les dades 
netes de l’any 2015? 

 
2. A la vista d’aquestes dades, es plantegen canvis del model cara als propers exercicis?” 

 
 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, respon a 

la primera pregunta, el nombre de representats sense polítics i tècnics municipals va ser de 

34 persones. L’existència va ser inferior a l’any passat. A la segon pregunta, a l’any 2017 està 

previst una revisió en el model participatiu per l’elaboració del PAM. Estàvem convençuts que 

el fet d’incloure a la jornada els precs de l’elaboració del pla estratègic 20-22 portaria més 

gent però no va ser així. Coincideixo que és preocupant l’escassa participació. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que la participació 

no és fàcil. El percentatge és molt baix. No sé si haurà eines informàtiques, consultes, etc. per 

intentar posar-nos al dia amb el tema de la participació. En definitiva, si ens plantegem un 

canvi de model en aquest sentit. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, diu que 

en efecte, no és fàcil. Al “Nació digital” ahir havia una noticia que a Barcelona el pressupost 

s’havia fet en audiència pública a la qual van assistir 50 persones de les quals van intervenir 

10. Hem de trobar noves formules perquè no funciona la actual. Hi ha voluntat, ens hem fet 

una reserva d’agenda, amb un document per no haver de partir de zero a l’hora de fer el 

debat. No em semblaria malament que el primer procés participatiu fos aquest, que la gent 

s’impliqui en les decisions de la ciutat. 

 

 

 

 

 

20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

EN RELACIÓ A L’ACTUAL MODEL DE PARTICIPACIÓ RELACIONAT 

AMB EL PAM. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, vol proposar que si 

accepta el prec el contesti per escrit i així el retirem. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, diu que si  

el que planteja és que parlem li accepto, si el que planteja és que li respongui tot el que diu 

aquí no li puc acceptar. Aquestes propostes les ha de portar el dia 20 per tal de debatre-les, ja 

que és un debat conjunt. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, reitera que li contesti 

per escrit. Parlar per parlar tampoc.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, diu que li 

contesta ara mateix. Hi ha una reserva pel dia 20. Amb molt de gust farem arribar aquest 

document a tots els membres per tal que el tinguin i ho puguem debatre. 

 

 

21  -   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE INCORPORAR EL VOT TELEMÀTIC EN 

CASOS DE BAIXA DE PATERNITAT, MATERNITAT O MALALTIA 

GREU. 

 

Aquest Prec decau al no poder presentar-lo la Sra. Mónica Lora, portaveu del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya, per absència a la sessió plenària.  

 
 
 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL PROBABLE 

CANVI EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DELS 

TREBALLADORS, FUNCIONARIS I ALTRE PERSONAL D’AQUEST 

CONSISTORI. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES INFRACCIONS EN 

MATÈRIA DE PUBLICITAT EXTERIOR. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 
“Un dels aspectes fonamentals en la millora del paisatge urbà de Mataró, facilitant als 
ciutadans el dret a gaudir d’un entorn digne i harmònic, és l’endreçament de la publicitat. 
 
Per tal d’aconseguir-ho l’ajuntament disposa de l’eina de l’Ordenança Municipal de la publicitat 
exterior a Mataró, on es regulen, entre d’altres, les condicions d’instal·lació i les situacions 
permeses. 
 
En el cas de les tanques publicitàries, al grup municipal d’ERC-MES hem detectat diverses 
infraccions que no ens consta que hagin estat denunciades per l’ajuntament, entre les quals: 
 

 Tanques publicitàries a les Cinc Sènies, gestionades per l’ajuntament, en zona natural (art. 
3.2) 

 Tanca publicitària a la Riera de Sant Simó, gestionada per l’ajuntament, en zona natural i amb 
els elements de suport visibles (arts. 3.2 i 11.7) 

 Tanques publicitàries privades, en terrenys propietat de PUMSA (av. Maresme entre c. Ictíneo 
i Rda. President Irla) amb elements de suport visibles, sense fer constar el nom i telèfon de 
contacte de l’empresa instal·ladora i no situades sobre la tanca d’obres (arts. 11.7, 8.2 i 11.2) 

 Tanques publicitàries privades al solar del costat del Vapor Gordils, al solar entre rda. Barceló 
i av. del Maresme i al solar entre c. Mata i c. Josep Sabater, no situades sobre la tanca 
d’obres, amb elements de suport visibles i sense fer constar el nom i telèfon de contacte de 
l’empresa instal·ladora (arts. 11.2 , 11.7 i 8.2) 

 Tanques publicitàries privades al solar de l’av. Jaume Recoder i Camí Ral sense fer constar el 
nom i telèfon de contacte de l’empresa instal·ladora, amb els elements de suport visibles i 
sense complementar els espais intermedis entre tanques (arts. 8.2, 11.7 i 11.5) 

 Tanca publicitària privada al solar davant la pl. dels Alocs amb elements de suport visibles i 
amb les obres paralitzades fa més de 6 mesos (arts, 11.7 i 12.3.2) 

 Tanca publicitària a la rda. Alfons Xè el Savi davant el convent de les Caputxines, edifici 
catalogat (art. 10.3) 

 Tanca publicitària de l’ajuntament al c. Miquel Biada davant solar futura Casa de la Cultura 
Popular, amb elements de suport visibles i damunt la vorera (arts. 11.7 i 11.2) 
 
En conseqüència, el GM d’ERC - Moviment d’Esquerres formula el següent prec: 
 

1. Els serveis d’inspecció de l’ajuntament realitzaran un estudi de les tanques publicitàries 
relacionades anteriorment i de les de la resta de la ciutat, aixecant les actes oportunes 
si es detecten infraccions , per tal d’incoar expedients sancionadors. 

2. El govern municipal requerirà la restitució de l’oportuna legalitat urbanística quan sigui 
necessari (casos de tanques publicitàries davant edificis catalogats o espais naturals)” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que el govern municipal li accepta el prec. Li avanço que he donat ordre per revisar els 

expedients de les llicencies d’ubicació en l’espai públic, dels elements que relaciona a l’escrit. 

Estem recopilant informació i té l’encàrrec d’elaborar un informe amb l’anàlisi de la casuística i 

de les propostes a realitzar dins el marc de l’ordenança de publicitat. També dir-li que s’ha 

requerit als titulars per tal que esmenin les deficiències i fins i tot hem obert expedient. 

Permetin que li agraeixi l’esperit de col·laboració. 

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS DIES INTERNACIONALS. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

“Nuestro Ayuntamiento es un agente activo en el compromiso por muchas causas, importantes 
como la violencia de género, y otras muchas causas, muchas de ellas leyendo declaraciones 
institucionales, como la presentada en este pleno respecto al VIH, si bien existen muchas 
causas que están recogidas en días dedicados a ellas, muy probablemente de menor calado, 
que no hacemos ninguna mención, tampoco pedimos que nos apliquemos a todas, ya que 
aplicarnos a todas, agotaría los recursos personales y materiales de nuestro Ayuntamiento. Si 
bien esto es cierto, también es verdad que entre hacer actos y otros compromisos más activos 
y no hacer absolutamente nada existen muchas medidas intermedias.  Este regidor cree que 
deberíamos hacer en muchas otras de menor calado, un mínimo de actuación y ser como 
institución un agente activo de concienciación de los problemas y circunstancias que nos 
afectan alrededor como: causas, enfermedades, situaciones personales, que es importante 
que se tenga conciencia de ellas, es un valor que creo que debemos defender. 
 
Por ello presento este ruego, dirigido a que causas de menor importancia pero que sería 
importante posicionarse, se hiciera un mínimo de actuación, muchas veces con coste 
marginal, como puede ser colgar una bandera con un lazo de color, u otra simbología 
comúnmente reconocida. También se podría introducir banners en la Web municipal con un 
recordatorio de esa efeméride, evidentemente cuando tengamos una Web que soporte esa 
tecnología.” 
 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, informa que l’ajuntament col·labora en varis 

esdeveniments, per exemple, canviar els fanals de la Riera. Estudiarem la manera de donar 

suport a aquest prec. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que qualsevol element com un llaç que ens faci recordar aquest dia estaria 

bé, que és important que prenem consciència. 

 

 

 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES MALES OLORS I LA 

QUALITAT DE L’AIRE A MATARÓ. 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana 

que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores i 55 minuts del vespre, 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 


