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ACTA NÚM. 07/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE MAIG DE 2016. 
======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de maig de dos 

mil setze, essent les 19:05 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) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR    (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 
 

DECRET 
3315/2016 de 2 de maig 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de maig 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 5 de maig 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: ordinària de 7-4-2016 i 

extraordinària de 13-4-2016.  
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Donar compte de la Moció aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-

2016 de suport a l’activitat industrial a la planta de Procter and Gamble a 
Mataró. 

 
2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 

Portaveus de data 2-5-2016, presentada pel grup municipal Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per exigir que es 
garanteixi l’atenció sanitària gratuïta i universal a Catalunya i la derogació del 
Reial Decret-Llei 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.  
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2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 2-5-2016 presentada  pels grups municipals de la 
Candidatura d’Unitat Popular i d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d’Esquerres  de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència 
Nacional i al dret a decidir.  

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

Portaveus de data 2-5-2016 presentada  pel grup municipal de Convergència i 
Unió de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei Catalana de l’exercici de 
les professions de l’esport. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
3 Aprovació nomenament patrons a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 

Magdalena.  
 
4 Modificació del règim de retribucions/permisos dels regidors i de les 

assignacions a grups municipals.  
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
 
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri al juny del 2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016. 

 
6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primer 
trimestre de l’exercici 2016. 

 
 
 Servei d’Ingressos 
 
7 Aprovació de l'acord de modificació de la delegació efectuada a la Diputació de 

Barcelona de les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 

 
8 Aprovació de la modificació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 

2016-2017. 
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 Servei de Compres i Contractacions 
 
9 Autoritzar la subrogació del contracte de concessió de l’aparcament soterrani 

de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Mutuapark, SL a l’empresa 
Acvil Aparcamientos, SLU. 

 
10 Aprovació de la signatura d’un acord amb l’empresa NUSCAMPS, SL, 

concessionària de la construcció, gestió i explotació del servei públic de la 
zona esportiva municipal de "El Sorrall". 

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
11 Modificació de l’art. 25.2 de l’acord de condicions de treball del personal 

funcionari de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
12 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector 

Carretera de Cirera 
 
 
 Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
13 Aprovació inicial (2º) de l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Activitats 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Direcció de Cultura 
 
14 Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat. 
 
 Direcció d’Ensenyament 
 
15 Aprovació de la Modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal. 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana 

de Catalunya-Moviment d’Esquerres per un model d’oci participatiu i lliure de 
sexisme. 
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17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya sobre la bretxa digital a Mataró.  

 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

de suport a la Marxa Som a Mataró. 
 
19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía en defensa de la cooficialitat de les llengües en Catalunya i de 
reconeixement de la seva pluralitat lingüística.  

 
20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya pel foment de la conciliació familiar en l’àmbit laboral. 
 
21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per subvencionar activitats de casal infantil i juvenil de 
vacances d’estiu per a infants amb necessitats educatives especials.  

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa al pagament dels impostos de 
l’ajuntament de Mataró a través de l’Agència Tributària Catalana. 

 
23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la fase final del campionat d’Espanya 
Sub-16 de Futsal. 

 
24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

impulsar l’elaboració d’un Protocol de conscienciació i actuació contra 
espècies de flora i fauna catalogades com a invasores.  

 
25 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre parada d’autobús 

ubicada a l’Hospital de Mataró. 
 
26 Prec que presenten els grups municipals de VOLEMataro, d’ICV-EUiA i 

d’ERC-Moviment d'Esquerres, sobre l’estudi de la possible municipalització de 
la zona blava, aprofitant la  propera finalització del contracte actual i millorant 
la situació laboral actual dels inspectors. 

 
27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa a l’afectació a la ciutat derivada de 
l’anulació de les Lleis Catalanes de Comerç. i Desnonaments.  

 
28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què 

es posin en les millors condicions els accessos a les nostres platges per la 
propera temporada de bany.  
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29 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa en relació a la gestió de la zona blava per part de 
l’empresa concessionària Eysa. 

 
30 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre les plaques dels noms dels carrers. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre els cursos de Català. 
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre els actes culturals i activitats que es realitzaran per aquest 
Ajuntament durant l’any 2016, any que es commemora el 400 aniversari de la 
mort de l’il.lustre escriptor Miguel de Cervantes Saavedra.  

 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre la proliferació de rates per la zona del Passeig Marítim de 
Mataró. 

 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
 
 

1  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

ORDINÀRIA DE 7-4-2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 13-4-2016.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES. 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que tal i com vaig avançar a la Junta de 

Portaveus volia compartir amb la ciutat que el consistori ha enviat una carta de condol al poble 

equatorià pel terratrèmol que van patir recentment.  

 

També els comunico la mort del Sr. Francesc Robert i Graupera, Alcalde de Mataró entre 

1973 i 1977. La cerimònia de comiat serà el dissabte.  

 

Avui també compartirem l’informe bianual del Defensor del Ciutadà. Li donarem la paraula al 

Sr. Puigderrajols perquè pugui fer l’exposició del seu informe. 

 
El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta l’informe anual del 

Defensor del Ciutadà de Mataró 2014 i 2015 : 
 
Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, Sres. i  Srs. 
 
Bona tarda a tothom. 
 
Novament, com cada any, el Defensor del Ciutadà compleix el deure reglamentari de 
presentar l’informe de l’activitat portada a terme per l’Oficina. 
 
No els vull cansar amb les dades estadístiques de l’informe que es presenta avui. Em poso a 
disposició de tots vostès per comentar-lo i explicar-lo detalladament. L’informe recull un resum 
de les intervencions efectuades en l’oficina, la relació d’expedients de queixa oberts i resolts, 
la seva procedència, temàtica o de la resta d’activitats del Defensor. 
 
El que crec que és interessant fer avui, es seguir fent pedagogia i divulgació del que és i 
representa el dret a una bona administració recollit i regulat en diverses normes del el nostre 
ordenament jurídic, la mes recent la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació 
publica i bon govern, del Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta nova norma, aprofundeix en els principis que conformen el dret a una bona 
administració, regulant la transparència en la informació, gestió i activitat publiques, el registre 
dels grups d’interès i el bon govern, com a sinònim de bona administració. 
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D’alguna forma dona contingut jurídic i fixa els requeriments objectius perquè l’activitat 
administrativa o publica es porti a terme en les millors condicions i garantint uns serveis 
públics de qualitat, incorporant la regulació de les cartes de serveis o els codis ètics o de bona 
conducta o el rendiment de comptes, per exemple, instruments aquests que algunes 
administracions ja utilitzaven i afegint un sistema d’avaluació permanent dels serveis, també 
externa, amb el reconeixement a la ciutadania del dret a formular propostes i suggeriments. 
 
La Llei estableix un sistema de recursos i reclamacions, preveient la intervenció del Síndic de 
Greuges o, en l’àmbit municipal dels Defensors del Ciutadà, i l’Oficina Antifrau, com un control 
de qualitat, a l’atribuir-los tasques d’avaluació. 
 
L’important d’aquesta nova legislació es, al meu parer, la superació del fins ara denominat 
estadi de “soft law” o dret tou, concepte incorporat des del dret anglosaxó, perquè fins que tots 
aquests instruments no han estat incorporats a la normativa, no eren ni obligatoris ni exigibles, 
sino tan sols recomanables o desitjables. 
 
L’existència d’aquesta Llei comporta necessàriament per a les administracions locals el seu 
desplegament reglamentari. 
 
De fet, a l’Ajuntament de Mataró ja s’ha presentat el Projecte de Bon Govern, l’ètica i la 
transparència i posat en marxa la Comissió Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència 
amb l’objectiu de redactar el codi ètic i fomentar la transparència. 
 
No puc mes que encoratjar a aquest Ple en aquesta tasca, perquè amb el desplegament 
d’aquest projecte, i amb el treball de les comissions, els ciutadans podran sentir la millora en 
la gestió i administració de la nostre ciutat. 
 
I també posar-me a disposició de tots vostès per a col·laborar en aquesta tasca. 
 
Des del Defensor del Ciutadà, treballarem per la implementació de les denominades i 
considerades genèricament “bones practiques” respecte de cadascun dels drets i deures que 
conformen la bona administració, com per exemple :  Posar límits a l’aplicació automàtica de 
la presumpció de veracitat, refusar el silenci administratiu, destacar l’obligació d’argumentar 
les resolucions de forma clara i intel·ligible pel ciutadà, utilitzant un llenguatge entenedor i 
contestant tots els punts controvertits, fer efectius les recomanacions o suggeriments que es 
puguin produir, sempre amb la finalitat d’introduir millores en la tramitació i gestió de tots els 
expedients a partir d’una situació concreta que ha estat analitzada en una queixa determinada 
que, no ho oblidem, no poden ser valorats només des de l’estricta òptica de la normativa legal 
o des d’un punt de vista només jurídic, sinó des del sentit comú i l’equitat, per tal de poder-lo 
acceptar o rebutjar, tenint en compte també si comporta o no una millora en el respecte dels 
drets dels ciutadans. 
 
Les actuacions del Defensor del Ciutadà no s’emmarquen dins dels limitats camins de la 
legalitat formal o burocràtica,  ni son pròpies d’una instància jurídica o d’un departament 
municipal més. Al contrari, el que cerquen les defensories o sindicatures municipals es 
aconseguir una millora en l’actuació i eficàcia de l’administració local ver al ciutadà, 
convencent-la de que mes enllà de l’estricte aplicació de la llei al cas concret, que evidentment 
no es pot ni s’ha de defugir, la norma es sempre interpretable, no és una realitat inamovible, i 
que dins del ventall d’opcions possibles, es pot optar per la que sigui més favorable al ciutadà, 
dons aquest es el centre, destinatari i beneficiari de tota activitat administrativa. 
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En l’informe que presento avui, segueix reflectint-se el difícil context econòmic i social que 
patim. La greu situació que ens envolta constitueix un risc per a la cobertura dels drets bàsics 
dels ciutadans i ens obliga a ser molt més exigents. 
 
En general, a les oficines dels Síndics i Defensors Locals de tot Catalunya, es constaten les 
dificultats que es troben un gran nombre de ciutadans: famílies senceres en atur, sense 
subsidis i sense poder assumir les necessitats més bàsiques, i no només d’alimentació, sinó 
també pel que fa a l’habitatge i els seus subministraments; persones grans amb manca 
d’atenció, recursos i prestacions, pels retards derivats de la Llei de Dependència; infants en 
situació de risc, dones soles amb sobrecàrrega de responsabilitats i manca de recursos, 
beneficiaris de rendes mínimes pendents o a l’espera de resolució i, moltes altres situacions 
similars. 
 
Tot i que els Ajuntaments son l’administració mes propera als ciutadans, estan en la primera 
línia, no disposen de competències en aquestes matèries i, conseqüentment,  tampoc 
disposen de suficients recursos, sobretot econòmics, per fer front a totes les demandes de la 
ciutadania. 
 
Els Defensors i Síndics son de naturalesa gratuïta i universal i, per tant, son accessibles a la 
població en general. Segur que una gran part de la població no té necessitat de recórrer al 
Defensor però pels altres, els mes vulnerables, son una garantia d’assistència, informació i 
orientació, en vers les seves necessitats i la protecció dels seus drets. 
 
Per això, en aquest context de retallades es fa necessari consolidar i divulgar encara més la 
disponibilitat del Defensor respecte d’aquests sectors de la població, sent aquesta una 
conclusió recurrent en cada informe. Una bona mostra d’això, es el bon resultat que ofereix als 
ciutadans, la possibilitat recentment establerta de poder presentar les queixes a través del 
web municipal. 
 
La segona conclusió ja ha estat objecte d’exposició en aquesta presentació, em refereixo a la 
reglamentació del bon govern, l’ètica i la transparència. 
 
Com  deia, em poso a la seva disposició i els agraeixo el seu interès i atenció.” 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona les gràcies al Sr. Puigderrajols per la seva exposició. 
 
 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a les intervencions de les 
Declaracions Institucionals aprovades en Junta de Portaveus. 
 
 
2.1 Donar compte de la Moció aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-

2016 de suport a l’activitat industrial a la planta de Procter and Gamble a 
Mataró. 
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 El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords 
 

1.  “Reclamar a la direcció de Procter and Gamble que garanteixi la continuïtat de la 
planta amb les mesures que es proposen per part de plantilla mitjançant el comitè 
d’empresa. 

2. Donar el nostre suport a la plantilla de Procter and Gamble, als treballadors i 
treballadores indirectes i a la representació sindical en defensa de l’activitat a 
l’empresa i el manteniment dels llocs de treball. 

3. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Procter and Gamble, a la 
Direcció de Procter and Gamble i a les centrals sindicals CCOO i UGT.” 

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

representació de Comissions Obreres de Mataró, qui expressa que el passat 9 de desembre 

la direcció de l’empresa els va comunicar la decisió de vendre la planta de Mataró, que en 

l’actualitat dona feina a uns 400 treballadors de manera directa i a gairebé al doble de forma 

indirecta. Aquest any farà 45 anys que Procter and Gamble va adquirir la planta de Mataró. 

Durant aquest temps aquesta planta ha estat un referent en la fabricació de productes de 

primera qualitat, servei als clients i consumidors, capacitació i professionalitat dels seus 

treballadors i un exemple de model laboral, oferint treball estable de qualitat. En els últims 

anys, l’estratègia de Procter and Gamble ha canviat, duent a terme una política de 

desinversió. Ara ha tocat a la planta de Mataró, encara que han declarat que no té pèrdues i 

és rendible. La nostra principal preocupació és mantenir els llocs de treball, la qualitat de la 

feina, evitar la precarietat laboral, garantir el futur industrial de la comarca i de la planta de 

Mataró. Per això, es va sol·licitar constituir una taula de diàleg on s’han estat demanant 

garanties a les persones amb una relació de treball directe i indirecte amb la fàbrica, ja que 

Procter and Gamble serà el nostre principal client durant els propers 5 anys. Els treballadors 

de Procter and Gamble juntament amb els sindicats estan duent a terme diferents actuacions 

en defensa del futur industrial de la ciutat i la Comarca, en contra d’unes polítiques que 

permeten que les empreses, sense tenir pèrdues es puguin anar sense cap impediment i 

compromís. Contra la política d’un govern que fa una reforma laboral que defensa aquestes 

pràctiques i no als treballadors. Finalment, agrair, a tot el consistori i als sindicats, el suport i 

ajuda que ens estan donant en les negociacions. 
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2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 2-5-2016, presentada pel grup municipal Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per exigir que 
es garanteixi l’atenció sanitària gratuïta i universal a Catalunya i la 
derogació del Reial Decret-Llei 16/2012 de “medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.  

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de maig de 2016,  amb els vots favorables de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i CUP (21), 
els vots en contra del grup municipal de PPC (2) i PxC (1) i l’abstenció del grup 
municipal de C’s (3). 

 
 

El senyor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-
EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
 

1) “Demanar al govern central la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional. 
  

2) Instar al govern de la Generalitat a garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o 
ciutadana resti sense assistència sanitària i farmacèutica, d'acord amb allò que 
estableix l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans.  

 
3) El grups parlamentaris del Parlament de Catalunya treballaran en l’elaboració d’una llei 

que garanteixi una assistència sanitària d’accés universal. 
 

4) Instar al Govern central i al Govern de Catalunya a dialogar amb les forces polítiques, 
agents socials, Comunitats Autònomes i entitats municipalistes per aconseguir un gran 
acord que permeti garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els 
principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. 

 
5) Traslladar els presents acords al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés 
dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Red de Denuncia y Resistencia al Real 
Decreto-Ley (RDL) 16/2012 (REDER) i a la Plataforma per una Atenció Sanitària 
Universal a Catalunya (PasuCAT)” 

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

Portaveus de data 2-5-2016 presentada  pels grups municipals de la 
Candidatura d’Unitat Popular i d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d’Esquerres  de suport als ajuntaments investigats per 
l’Audiència Nacional i al dret a decidir.  
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Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de maig de 2016,  amb els vots favorables 
dels grup municipals de ERC (4), VOLEMataró (2), ICV-EUIA (1) i CUP (2), els vots en 
contra dels grups municipals de C’s (3), PPC (2) i PxC (1) i l’abstenció de l’Alcalde i dels 
grups municipals de PSC (6) i CiU (5) 

 
 

El senyor Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la Candiatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 

“Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró als requeriments enviats per 
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per 
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.  

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de 
Mataró a participar-hi. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, FMC 
i AMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, 
i als governs dels estats espanyol i francès.” 

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

Portaveus de data 2-5-2016 presentada  pel grup municipal de 
Convergència i Unió de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei 
Catalana de l’exercici de les professions de l’esport. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de maig de 2016,  amb els vots favorables de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i CUP (21), 
els vots en contra del grup municipal de C’s (3) i PPC (2) i l’abstenció del grup municipal 
de PxC (1). 

 
 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, llegeix 
la part dispositiva dels acords: 
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“Primer.- Reivindicar la competència exclusiva en matèria de l’esport recollida a 
l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya, i que entre altres 
atribucions incorpora: 
 

 
l’assessorament, la implantació i la projecció de la pràctica de l’activitat física i de 
l’esport arreu de Catalunya, a tots els nivells socials. 

 
rendiment esportiu. 

  les 
entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat 
física en l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats 
esportives. 

 ral de les 
entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva. 

 
física i esportiva amb seu social a Catalunya. 

 
 
Segon.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos 
judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, 
en concret, el que afecta a la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 
3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport. 
 
Tercer.- Donar suport al Govern i al Parlament de Catalunya en totes les accions que 
dugui a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la 
Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport. 
 
Quart.- Donar suport a les Federacions, Clubs i Consells esportius en totes les accions 
que duguin a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació 
de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport. 
 
Cinquè.- Donar suport als tècnics federatius que amb aquesta suspensió es trobaran 
novament sense la protecció jurídica necessària per poder exercir la seva professió. 
 
Sisè.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
suspensió de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de 
l’exercici de les professions de l’esport. 
 
Setè.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol i a les entitats, clubs i professionals de 
l’esport del municipi” 
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DICTAMENS 
 

ALCALDIA 

 

3   -  APROVACIÓ NOMENAMENT PATRONS A LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
 
“En el Ple municipal de 14 de gener de 2016 es va nomenar els patrons del Patronat de la 
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a proposta dels grups municipals de 
l’Ajuntament de Mataró, la proposta de persones que han de composar el Patronat de la 
Fundació pel pròxim quadrienni. 
 
Va quedar pendent de proposar a la Fundació, un representant per part del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, que en data 16 de 
març de 2016 comuniquen que la persona representant del grup municipal serà la Sra. Anna 
Cabot Dalmau. 
 
En data 10 de març de 2016 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía presenta escrit sol·licitant la substitució del Sr. Xavier Caravaca Domínguez per la 
Sra. Maria José González Sánchez. 
 
L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena atorguen 
al Ple de l’Ajuntament la competència per al nomenament dels vocals de la Junta del Patronat 
de la Fundació. 

En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 

Únic.-  Nomenar vocals del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa 
Magdalena a les persones següents: 
 

 Sra. Anna Cabot Dalmau (ICV-EUiA) 
 Sra. Maria José González Sánchez (C’s)  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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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 de la 
Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als 
membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 
 

 
 

4  -   MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS/PERMISOS 

DELS REGIDORS I DE LES ASSIGNACIONS A GRUPS MUNICIPALS.  

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

següent 
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l’adopció d’uns acords 
complementaris als acords aprovats pel Ple Municipal de 8 de juliol de 2015 relatiu a les 
retribucions i dedicacions dels regidors. 
 
El règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació  es regula a l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  que preveu el dret a 
percebre a càrrec del pressupost municipal, les retribucions i indemnitzacions que els 
corresponguin. 
 
L’article 13.4  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
estableix que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la relació de càrrecs de la 
Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial i, per tant, amb dret a 
retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de 
responsabilitat. 
 
L’apartat vuitè de l’acord del Ple de 8 de juny de 2015, els grups municipals degudament 
constituïts en el Consistori tindran dret a percebre per despeses de funcionament, en els 
termes previstos a l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant, una assignació anual de 
21.438,67 euros, més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 3.062,67 euros/any 
pel nombre dels seus components. I afegeix l’acord que “aquests imports es modificaran 
automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en l’IPC”. 
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L’activitat dels grups municipals durant el present mandat evidencia una ingent tasca, 
independentment del nombre de membres de cada grup però l’assignació per grup és inferior 
a la de mandats anteriors (36.850,00 euros per grup en el mandat 2011-2015, 37.206,11 
euros en el mandat 2007-2011). 
 
L’aprovació en sessió del dia 13 d’abril de 2016 dels pressupostos per a l’exercici 2016 preveu 
la dotació suficient de la partida corresponent a assignació als grups municipals, preveient un 
increment total de 50.000 euros. 
 
Vistes les delegacions de competències i designació de tinences d’Alcaldia i ateses les 
dedicacions exclusives o parcials de cada un dels membres del consistori. 
 
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords 
complementaris: 
 
Primer.- Els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial tindran dret a 14 pagues anuals que meritaran en el règim laboral,  excepte els 
membres de la Corporació que siguin funcionaris declarats en la situació administrativa de 
Serveis especials, que meritaran les pagues en el règim funcionarial. 
 
Segon.- Els membres de la Corporació se’ls aplicarà  les condicions que estableix l’article 35 

del Text únic dels acord municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari i  de l’article 35 del Text únic dels acords municipals vigents sobre la 
determinació de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, sobre el complement 
econòmic en els supòsits de baixa per incapacitat temporal derivades de contingències 
comunes (malaltia comuna i accident no laboral) com de contingències professionals (accident 
de treball i malaltia professional).  
 
Tercer.- Els membres de la Corporació se’ls aplicarà les condicions que estableix el capítol III 

(articles 8 al 22) i capítol IV (articles 23 al 26) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre el permís per maternitat i el de paternitat. 
 
Quart.- Establir l’assignació als grups municipals, amb efectes 1 de gener de 2016, de 
26.994,22 euros per grup.” 
 

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

per coherència votaran en contra. 
 
 
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que en aquest punt, nosaltres volíem fer la proposta de votar-ho separat perquè sinó haurem 

de fer un altre vot. ¿És pot votar per separat la modificació del règim de retribucions de les 

assignacions dels grups municipals? 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president manifesta que aquest tema es va abordar en 

Junta de Portaveus i els dos temes es votaran alhora. Recordo el que vaig dir en aquella 

Junta, fora convenient que les converses que es tenen en privat coincideixin amb les 

manifestacions públiques. No es votarà per separat. Es votarà la moció tal com consta ara 

mateix a l’expedient. 
 
 
 
 
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que estan d’acord en equiparar els regidors al règim del personal laboral però reclamaríem 

que els regidors amb dedicació tant exclusiva com parcial estiguessin subjectes a un control 

igual que la resta de treballadors. En quant al increment de les assignacions als grups 

municipals ens abstindríem perquè com ja van dir al Ple del Cartipàs, enteníem que la fórmula 

que es va pactar en aquell Ple asfixiava una mica econòmicament als grups més petits de 

l’oposició. Entenem que aquests diners que es posen a disposició dels grups municipals són 

necessaris, però seria bo que estiguéssim obligats a justificar en que s’han gastat aquests 

diners públics. Aprofitant que s’ha creat la Comissió del bon govern, ètica i transparència, 

estaria molt bé que tots els grups municipals pugessin justificar a la web de l’Ajuntament en 

què s’han gastat aquestes assignacions municipals.  

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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).  

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 
per Catalunya (1)   i corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2). 

 
 
 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Gestió Econòmica 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 6 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

5   - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012, 

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent 
 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments als 
proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels plans d’ajust 

trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior també se’n donarà 
compte al Ple.  
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El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2016.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 
 

6  -  INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL 

DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE 

LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL PRIMER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent 

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 1r trimestre de 
2016. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 
Resum de pagament realitzats en el primer 

trimestre
Període mig de 

pagament 
(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 53,30 2.982 7.404.692,90 1.050 988.791,77
Mataró-Audiovisual 25,50 78 67.833,17 1 368,34
Consorci TDT 29,07 4 11.361,90 11 7.592,80
CMAC 41,35 28 26.215,69 4 5.376,14
PUMSA 41,23 774 709.977,94 65 33.690,32
Aigües de Mataró 52,38 526 1.444.883,55 117 334.950,01
Fundació Tecnocampus 54,92 585 652.197,41 67 259.702,25
Parc Tecnocampus 46,74 154 308.129,57 15 27.662,17
Fundació Hospital 10,09 164 185.224,14 3 3.775,20
Fundació Unió de Cooperadors 16,15 6 2.810,90 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 4,93 11 14.635,25 0 0,00
TOTAL 51,45 5.312 10.827.962,42 1.333 1.661.909,00

Dins del període legal de pagament Fora del període legal de pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 51,45 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.645 pagaments, 
d’import global 12.489.871,42 €.  
 
 

 
 
 

Durant el 1r trimestre de 2016, no s’han pagat interessos de demora. 
 

1.    Pagaments realitzats en el 
trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  
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Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al final 

del primer trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 29,03 2.366 3.932.513,69 84 115.163,37
Mataró-Audiovisual 11,40 11 3.183,48 0 0,00
Consorci TDT 15,17 2 247,82 0 0,00
CMAC 4,51 13 11.567,75 0 0,00
PUMSA 15,53 133 181.154,69 2 313,68
Aigües de Mataró 56,44 207 979.391,98 92 388.756,99
Fundació Tecnocampus 52,62 245 373.662,20 27 35.613,49
Parc Tecnocampus 18,61 31 94.405,65 6 1.819,20
Fundació Hospital 26,96 10 8.532,43 0 0,00
Fundació Unió de Cooperadors 8,00 1 100,43 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 0 1 2.000,00 0 0,00
TOTAL 36,09 3.020 5.586.760,12 211 541.666,73

Dins del període legal de pagament al final del 
trimestre

Fora del període legal de pagament al 
final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 36,09 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 3.231 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 6.128.426,85 €.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 
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2014 PMP global variació
setembre 20,35
octubre 21,05 0,70
novembre 21,71 0,66

* desembre 16,97 -4,74
2015 PMP global variació

gener 17,98
febrer 26,91 8,93
març 19,42 -7,49
abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14
octubre 8,31 -9,67
novembre 8,67 0,36
desembre 1,65 -7,02

2016 PMP global variació
gener 15,27 13,62
febrer 8,11 -7,16
març 2,02 -6,09

Evolució PMP global

 
 
(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.  
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 
 

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

després de l’explicació del Regidor Jérez, es constata que som un Ajuntament intervingut i 

amb un pla d’ajust que vostès senyors del govern, s’entesten a imposar-nos com un dogma 

sagrat. No haurà futur ni reactivació econòmica, social i cultural, si seguim per aquest camí. La 

nostre prioritat són les persones i no pas eixugar un deute que va destinat a la butxaca de les 

entitats bancàries.  
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Servei d’Ingressos 

 

7   -  APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ 

EFECTUADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FACULTATS 

DE RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. 

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

següent 

 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament te delegades les funcions de recaptació 
dels ingressos públics a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT) des de l’any 1998. Aquesta delegació ve regulada a través de dos 
Convenis, ambdós signats el 9 de gener de 1998: un relatiu al règim de recaptació en 
voluntària i en executiva de les multes de circulació i l’altre que regula el règim de recaptació 
en voluntària i en executiva de la resta d’ingressos municipals de dret públic. Els citats 
Convenis varen ser objecte d’una actualització aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament el 2 
de juliol de 2007, formalitzat amb els convenis de 10 de setembre de 2009. 
 
Posteriorment, per Acord de Ple de 13 de desembre de 2012 l’Ajuntament de Mataró va 
acordar ampliar la delegació en matèria de gestió de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, que va tenir efectes, amb la seva  acceptació per part del Ple de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 31 de gener de 2013.  
 
En el transcurs del temps s’ha posat de manifest que la àmplia delegació de funcions del 
vigent Conveni en matèria tributària i d’altres ingressos diferents a les multes de circulació no 
s’ajusta completament a la realitat de l’organització municipal en la recaptació d’alguns 
ingressos; concretament ingressos que per raons organitzatives a l’Ajuntament interessa 
efectuar en via de recaptació voluntària; supòsits en els quals es requereix la intervenció per 
delegació de l’ORGT, exclusivament per a recaptació per via executiva.  
 
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan 
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a 
l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els 
pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim 
rigor les facultats que un Ajuntament hagi delegat en l’Ens supramunicipal . 
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Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar la delegació de les 
competències de recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i 
ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, 
completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades,  la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a 
banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els 
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, 
estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de 
l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, 
i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, el  Regidor delegat de Serveis Centrals proposa al Ple de l’Ajuntament 
que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara 
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de recaptació dels ingressos 
de dret públic municipal que 'esmenten a continuació, en el sentit de delegar únicament les 
funcions de recaptació que s'enumeren: 
 
I. Preus públics per les activitats de : 
 
Direcció d’Esports 
Direcció d’Ensenyament 
Direcció de Cultura 
Direcció de Promoció Econòmica  
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests preus públics es deleguen són: 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II. Quotes urbanístiques. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests ingressos de dret públic es deleguen 
són: 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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III.- Cànons derivats de concessions administratives. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests ingressos de dret públic es deleguen 
són: 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:  
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests ingressos de dret públic es deleguen 
són: 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
SEGON.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara 
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de recaptació de les Sancions 
diverses, en el sentit de delegar les funcions de recaptació que a continuació s'enumeren: 
 
I. Sancions tributàries. 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent. 
Recaptació dels deutes en període executiu.  
Liquidació d’interessos de demora.  
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.   
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
II. Sancions no tributàries. 
 
Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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TERCER.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de les 
modificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions de gestió, liquidació i recaptació 
delegades a la Diputació de Barcelona queden fixades tal com segueix: 
 
I.- Impost sobre béns immobles. 
 
Emissió de documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
II.- Impost sobre activitats econòmiques. 
 
Emissió de documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Emissió de documents cobratoris. 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 



 27 

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Emissió de documents cobratoris. 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
VI.- Contribucions especials. 
Emissió de documents cobratoris. 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
VII.- Taxes per: 
 
Atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
Aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministrament d'interès general. 
Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena.  
Expedició de documents. 
Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 
Llicència d'obertura d'establiments. 
Mercat municipal. 
Obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic. 
Ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per  la utilització privativa i especial del 
domini públic municipal (OVP). 
Ocupació de terrenys d'ús públic amb terrasses d'establiments de restauració o assimilats. 
Prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals i estacionaments reservats. 
Prestació de serveis sanitaris. 
Recollida, tractament i eliminació de residus urbans domiciliaris. 
Retirada de vehicles. 
Ús de l'escut de la ciutat, concessions de plaques i altres distintius. 
Utilització dels horts municipals. 
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Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes estan delegades són: 
 
Emissió de documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l’Ajuntament 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Cementiri. 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquesta taxa estan delegades són: 
 
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Preus públics per:  
 
Servei de recollida i tractament de residus comercials. 
Servei d'antena de radiodifusió del parc forestal. 
Manteniment de franges de protecció contra incendis. 
 
Les funcions delegades són: 
 
Emissió de documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
 
Les activitats de la Direcció d’Esports 
Direcció d’Ensenyament 
Direcció de Cultura i 



 29 

Direcció de Promoció Econòmica  
 
Les funcions delegades són: 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Quotes urbanístiques. 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Cànons derivats de concessions administratives. 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI. Sancions tributàries. 
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent. 
Recaptació dels deutes en període executiu.  
Liquidació d’interessos de demora.  
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.   
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
XII. Sancions no tributàries. 
 
Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
XIII.- Execucions subsidiàries. 
 



 30 

Emissió de documents cobratoris. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV.- Reintegrament de subvencions.  
 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV.- Multes coercitives. 
 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 
 
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:  
 
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Liquidació d'interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
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singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per 
la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
SISÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 
regeix per les següents regles: 
 
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per 
finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i 

les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes 
locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període 
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de 
l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica 

per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.  
 
Regla cinquena.- Són vigents les regles dels precedents Convenis de delegació, dels quals el 
present només els complementa. 
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Regla sisena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per donar 
compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades 
de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i 
per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -
tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla setena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents: 
 
El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò 
que estableix la regla primera.  
L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per 
la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la modificació de la delegació conferida. Un cop 
acceptada la modificació de la delegació la Diputació de Barcelona publicarà les modificacions 
de les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la 
seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. “ 
 

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

que abans l’Ajuntament aquesta recaptació la feia ell mateix, és a dir, ho gestionava 

directament. Tot i que la Diputació és una administració pública, des de la CUP entenem que 

no deixa de ser una externalització i pensem que el millor seria gestionar-ho directament, 

segur que hauria un estalvi econòmic. Actualment l’Ajuntament té funcionaris que treballen a 

la Diputació, per tant, ja estem pagant 3 treballadors i a més a més paguem perquè ens facin 

la feina. Per tant, ens agradaria que es pogués fer un estudi seriós sobre què costaria tornar-

ho a gestionar. La llei permet que si tu tens un servei i el recuperes, pots ampliar llocs de 

treball. Per tant, creiem que seria una bona mesura per crear ocupació.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que votaran favorablement perquè en teoria econòmica hi ha una cosa que es diu economia 

d’escala i el fet que les administracions es posin d’acord i mancomunin serveis fa que tots 

sortim beneficiats perquè reduïm els costos d’aquests serveis. Per tant creiem que és una 

mesura encertada i li donarem suport. En quant a la proposta d’estudiar-ho, demanaria 

celeritat en l’aprovació de la proposta de resolució. 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comenta que volia dir el 

mateix que ha comentat el Sr. López. Una externalització dins del sector públic, és servei 

públic. Hi ha una proposta aprovada per unanimitat per intentar fer un estudi sobre tots els 

serveis i podríem incloure aquest. En el proper punt, malgrat que votarem a favor, també 

formarà part d’aquest estudi de municipalització.  

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals respon que la Diputació, a 

més de administració pública és també administració local i de fet arguments d’aquests tipus 

qüestionarien un punt que hi ha més endavant en relació a pagar els impostos estatals a 

través de l’Agencia Tributaria de Catalunya, perquè també és una administració i ho podríem 

fer nosaltres directament. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal 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 de 
Plataforma per Catalunya (1) i  corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

8  -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

D'ENSENYAMENT PER AL CURS 2016-2017. 

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

següent: 

 
“En data 1 d’abril de 2016 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat 
l’aprovació de les següents modificacions dels preus públics per al curs 2016-2017:  
 
 
CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES : 

 
1. Aprovar el preu públic que es relaciona per el Centre de Formació Permanent Tres 

Roques per el curs 2016-2017. 
 

CURS PREU  
Cursos intensius d’estiu Tres Roques 2,50 €/hora 

 
 
2. Derogar els preus públics que es relacionen per el Centre de Formació Permanent 

Tres Roques per el curs 2016-2017. 
 

CURSOS PREU  
Cursos de Tres Roques Jove 3,50 €/hora 
Conferències i xerrades  3,00 €/hora 

 
3. Derogar el preu públic dels Monogràfics de Can Palauet, de 5,00 €/sessió, ja que fa 

més de dos anys que no es programen. 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA : 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Escola Municipal de Música per al 
curs 2016-2017. 
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PROGRAMES PREU 
Iniciació 1 (4 anys) 200,00 €/curs 
Iniciació 2 (5 anys) 230,00 €/curs 
Iniciació 3 (6 anys) 250,00 €/curs 
Iniciació 4 (7 anys) 320,00 €/curs 
Petita Orquestra 250,00 €/curs 
Formació Bàsica 1 450,00 €/curs 
Formació Bàsica 2 550,00 €/curs 
Formació Bàsica Aprofundiment 700,00 €/curs 
Formació Avançada 1 (Individual) 790,00 €/curs 
Formació Avançada 2 (Individual) 990,00 €/curs 
Preparació Accés Grau Superior 2.000,00 €/curs 
PAGS (no instrument) 1.200,00 €/curs 
Cor Adults 250,00 €/curs 
Cor Inicial (5-7 anys) 150,00 €/curs 
Cor Infantil Escènic 1 200,00 €/curs 
Cor Infantil Escènic 2 250,00 €/curs 
Coral Escolar 185,00 €/curs 
Cor de Joves 250,00 €/curs 
Orquestra Quatre Cordes   185,00 €/curs 
Música en família 300,00 €/curs 
Música a mida 870,00 €/curs 
Assignatura complementària sense instrument 310,00 €/curs 
Segona assignatura complementària sense instrument 250,00 E/curs 
Conjunt instrumental sense fer instrument 250,00 €/curs 

 
Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 

 
2. Aprovar les següents bonificacions sobre les quotes dels programes de l’Escola 

Municipal de Música de Mataró per el curs 2016-2017: 
 
Bonificacions. 
 

I) Es podrà atorgar una bonificació del 100% de la quota escolar quan hi hagi un informe 
del servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró que estableixi la condició 
social i/o econòmica desfavorable de l’alumne. 

II) Es podrà atorgar una bonificació del 47% de la quota escolar quan hi hagi un informe 
de la EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica de la Generalitat de Catalunya) que 
acrediti la condició de l’alumne com a persona amb necessitats educatives especials 
(NEE), de categoria A (discapacitats físics i/o psíquics) i de categoria B (amb dificultats 
socioeconòmiques i culturals). 

III) Es podrà atorgar una bonificació del 15% de la quota escolar si l’alumne es troba en 
situació d’atur. Per acreditar la situació d’atur, s’haurà d’aportar documentació pertinent 
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on s’especifiqui que està en situació d’atur amb una antiguitat mínima de tres mesos, o 
bé certificat de vida laboral, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 

IV) Es podrà atorgar una bonificació del 15% de la quota escolar si els dos progenitors de 
l’alumne estan en situació d’atur. Per acreditar la situació d’atur, s’haurà d’aportar 
documentació pertinent on s’especifiqui que està en situació d’atur amb una antiguitat 
mínima de tres mesos, o bé certificat de vida laboral, emès per la Tresoreria de la 
Seguretat Social. També caldrà aportar el llibre de família.  

V) Es podrà atorgar una bonificació del 25% de la quota escolar si l’alumne fa un segon 
instrument en grup. 

 
Totes les bonificacions s’hauran de sol·licitar presentant la documentació justificativa i seran 
aplicables al mes següent de la seva sol·licitud prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les. 
 
Les bonificacions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una bonificació per alumne. 
 
Les bonificacions atorgades d’acord amb l’apartat relatiu a la situació d’atur, s’atorgaran per 
un període màxim de 5 mesos, transcorregut el qual caldrà presentar de nou la documentació. 
 

3. Aprovar els següents preus públics de les activitats extracurriculars de l’Escola de 
Música per el curs 2016-2017: 

 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS PREU 
Cursos i tallers 6,00 €/hora 
Classes magistrals 6,00 €/hora 
 

4. Aprovar els preus públics següents per el servei de préstec dels instruments musicals 
propietat de l’Escola de Música per als alumnes de l’escola: 

 

Servei préstec instruments musicals de l'EMMM Preu 
Ús instrument primer any assistència escola   7,00 €/mes 
Ús instrument segon any assistència escola   9,00 €/mes 
Ús instrument tercer i posteriors anys assistència 
escola   11,00 €/mes 
 

5. Aprovar la següent taula del valor dels instruments musicals, segons preus de mercat, 
per al càlcul del dipòsit quan es faci un préstec i del preu de cessió esporàdica: 

 

INSTRUMENT MUSICAL 
VALOR 

ACTUAL DIPÒSIT 

Preu dia 
cessió 

esporàdica 
INSTRUMENS DE VENT 

Flauta travessera 400,00 € 120,00 € 8,00 € 
Clarinet 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
Corneta 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
Trompeta 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
Trombó 350,00 € 105,00 € 7,00 € 
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Acordió diatònic 570,00 € 171,00 € 11,40 € 
Bombardí 800,00 € 240,00 € 16,00 € 
Saxo alt 700,00 € 210,00 € 14,00 € 
Saxo tenor 900,00 € 270,00 € 18,00 € 
Saxo baríton 1.200,00 € 300,00 € 24,00 € 

INSTRUMENTS DE CORDA FREGADA 
Violí 120,00 € 36,00 € 3,00 € 
Viola 150,00 € 45,00 € 3,00 € 
Violoncel 380,00 € 114,00 € 7,60 € 
Contrabaix 850,00 € 255,00 € 17,00 € 

INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA 
Guitarra clàssica 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
Guitarra elèctrica 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
Baix elèctric 300,00 € 90,00 € 6,00 € 
 

6. Derogar els següents preus públics de l’Escola de Música per el curs 2016-2017, degut 
al replantejament pedagògic de l’oferta de l’escola: 

 
 Roda d’instruments, amb un import de 257,00 €/curs, programa que serà substituït per 

el de Petita Orquestra. 
 Formació Avançada 2 (grup), amb un import de 820,00 €/curs, perquè amb la nova 

oferta pedagògica es deixarà d’impartir. 
 Formació complementària nivell bàsic, de 103,00 €/curs, i Formació complementària 

nivell avançat, de 150,00 €/curs, que també deixen d’impartir-se per la nova oferta 
pedagògica del centre. 

 
7. Derogar la  bonificació del 15% dels preus de cursos, tallers i classes magistrals per 

l’equip docent  de l’Escola Municipal de Música de Mataró per el curs 2016-2017. 
 

8. Derogar el següent recàrrec: “A la gent que faci programes i activitats extracurriculars 
de l’Escola Municipal de Música i  no estigui empadronada a la ciutat de Mataró se li 
aplicarà un increment del 20% en els preus anteriorment citats”. 

 
 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola bressol per el 
curs 2016-2017. 

 
 
- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA: 
 
 Preu per infant……………………………………....                 15,00 €/trimestre 
 
Es podrà atorgar una bonificació del 60% de la quota del servei espai infants i família, quan hi hagi un 
informe del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró que estableixi la condició social i/o 
econòmica desfavorable de l’infant i/o família. 
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- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants 0-1 anys (5 dies/set., per jornada intensiva)….......        97,00 € 
Abonament infants 1-3 anys (5 dies/set., per jornada intensiva)….......      105,00 € 
 
Abonament infants 0-1 anys (4 dies/set., per jornada intensiva)….......        82,00 € 
Abonament infants 1-3 anys (4 dies/set., per jornada intensiva)….......        95,00 € 
 
Abonament infants 0-1 anys (3 dies/set., per jornada intensiva)….......        63,00 € 
Abonament infants 1-3 anys (3 dies/set., per jornada intensiva)….......        79,00 € 
 
Tiquets menjador infants 0-1 anys (1 dia, per jornada intensiva).........       5,70 € 
Tiquets menjador infants 1-3 anys (1 dia, per jornada intensiva).........      6,80 € 
 
Tiquets menjador infants 0-1 anys (10 dies, per jornada intensiva).........     55,00 € 
Tiquets menjador infants 1-3 anys (10 dies, per jornada intensiva).........    66,50 € 
 
Tiquets menjador infants de 0-1 anys (1 dia)................                8,90 € 
Tiquets menjador infants de 1-3 anys (1 dia)................              10,60 € 
 
Tiquets menjador infants de 0-1 anys (10 dies)................  86,00 € 
Tiquets menjador infants de 1-3 anys (10 dies)................            104,00 € 

 
2. Derogar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola bressol per 

el curs 2016-2017. 
 
 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants de 0-1 anys (2 dies setmana)…........                 70,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (2 dies setmana)........…                 89,80 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (1 dia setmana)….........                 36,70 € 
Abonament infants de 1-3 anys (1 dia setmana)….........                 48,00 € 
 
Tiquets menjador infants de 0-1 anys (5 dies)................     44,40 € 
Tiquets menjador infants de 1-3 anys (5 dies)................     53,00 € 
 
Preu esporàdic per menú  (0-1 anys)………………...        10,30 €/menú    

 Preu esporàdic per menú  (1-3 anys)………………..             13,10 €/menú 

 
 
PREUS  PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA: 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Institut Miquel Biada per el curs 2016-
2017. 
 

 Preu  
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1r ESO  
Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,81 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 

2n ESO  
Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,81 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 

3r ESO  
Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,81 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 
  

4t ESO  
Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,81 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 

1r BATXILLERAT  
Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre  60,00 € 
Material  de suport als serveis 38,81 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         115,00 €/curs 
2n BATXILLERAT  

Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre 30,00 € 
Material de suport als serveis 37,81 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

           84,00 €/curs 
CICLES FORMATIUS  

Agenda escolar    2,93 € 
Carpeta escolar    3,26 € 

Activitats escolars fora del centre 30,00 € 
Material pràctiques 95,81 € 

Material de suport als cicles 38,00 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         180,00 €/curs 
CURS ACCÉS A C.F. GRAU SUPERIOR  

Agenda escolar    2,93 € 
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Carpeta escolar    3,26 € 
Activitats escolars fora del centre 30,00 € 

Material pràctiques 80,81 € 
Material de suport als cicles 38,00 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         165,00 €/curs 
  

UTILITZACIÓ ESPAIS INSTITUT BIADA  
  

Utilització aula informàtica Institut Miquel Biada:  
-Dins horari obertura centre 30,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 51,00 €/hora 

Utilització taller Institut Biada:  
-Dins horari obertura centre 45,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 66,00 €/hora 

Utilització laboratori Institut Miquel Biada:  
-Dins horari obertura centre 45,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 66,00 €/hora 

  
2. Derogar el preu públic del “Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (preu per crèdit dels títols 
LOGSE)” de 40,00 €. 

 
Fonaments de dret  
 
1)  L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2) L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim 
el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa també 
que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
3) Figuren a l'expedient els pertinents informes econòmics, els quals manifesten que els preus 
públics proposats no cobreixen els costos del servei. 
 
Ara bé, tal com hem dit, el TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per 
sota del cost del servei. 
 
En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que tenen 
els poders públics de garantir a tota la ciutadania el dret fonamental a l’educació, establert a 
l’article 27 de la Constitució Espanyola, així com el dret a l’accés a la cultura, consagrat a 
l’article 44.1 de la mateixa norma. Conseqüentment, l’existència de raons d’interès públic 
justifiquen que els preus proposats no cobreixin la totalitat del cost dels serveis. 
 
4) L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 



 41 

A la vista del que disposen els articles 41, 44 i 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics del Centre de Formació Permanent Tres 
Roques, continguts en les activitats d’educació, per al curs 2016-2017, d’acord amb la part 
expositiva de la present resolució. 

 
Segon.- Aprovar la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música, continguts 
en les activitats d’educació, per al curs 2016-2017, d’acord amb la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació dels preus públics del servei d’Escola Bressol, continguts en 
les activitats d’educació, per al curs 2016-2017, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Quart.- Aprovar la modificació dels preus públics de l’Institut Miquel Biada, continguts en les 
activitats d’educació, per al curs 2016-2017, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Cinquè.- Publicar el precedent acord al BOPB i a l’e-tauler municipal.” 

   
 
 
 

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

que és cert que a excepció de l’Escola municipal de Música hi ha congelació i pocs canv is. La 

proposta estructural d’aquesta escola que ens proposen des del nostre grup no la veiem 

malament ja que el fet d’oferir aquests paquets integrants ajudarà a poder formar millor als 

usuaris. No votarem però a favor perquè consideren que, pel que fa a les escoles bressol, 

malgrat hi ha una congelació, no és suficient. Creiem que s’hauria de fer una oferta més 

ajustada a la realitat econòmica de les famílies de la nostra ciutat; un servei públic com aquest 

hauria d’estar pràcticament subvencionat per part de l’administració pública. La majoria de 

famílies que porten els seus fills a l’ escola bressol, no ho fan per plaer sinó perquè han d’anar 

a treballar i no tenen altra alternativa. Per això no donarem la nostra aprovació als preus 

públics d’ensenyament pel curs 2016-2017 per no estar conformes amb la congelació de les 

escoles bressol i perquè apostem per fer una proposta més adaptada a la situació de moltes 

famílies de la nostra ciutat 

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

que votaran a favor de l’aprovació de la modificació dels preus públics. Informa a la Sra. Lora 

que hi ha una comissió on es treballa la tarifació social i el primer bloc del treball serà aquests 
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preus públics d’ensenyament. El que s’intenta és que no hi hagi cap família que no pugui 

accedir a aquest servei per una qüestió econòmica. 

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

representat de la CUP que no es refereix a que famílies no puguin tenir accés per no poder 

cobrir la totalitat de la quota a l’escola bressol, però sí que han de fer molts esforços per 

arribar a final de mes per poder pagar aquesta quota, perquè no tenen altra opció que deixar 

als seus fills en una escola bressol. 

 

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

comparteix el diagnòstic i entén que aquesta comissió de Tarifació Social és l’espai on s’ha de 

parlar i acordar aquestes bonificacions socials.  

 
 

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

que fa molts anys que al món educatiu no es parla de “guarderies”, es parla d’escoles bressol 

o llars d’infants, perquè tenen una funció educativa important, no són pàrquings de nens. 

L’altre dia vam tenir una comissió de tarifació social i van quedar unes quantes coses molt 

clares. La primera, que els preus de l’escola de música de Mataró són potser els més barats 

de totes les escoles de música municipals de tot Catalunya i és just que la gent ho sàpiga. 

També va quedar clar en aquesta comissió que érem la ciutat amb els preus més barats de 

Catalunya i la ciutat amb més places d ‘escola bressol per habitant de Catalunya.  

 

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

Ciudadanía, creu que el debat no és la tarifació. La comissió de tarifació social està treballant 

però en general plantejar-se que la taxa que es paga per les escoles bressol sigui inferior o 

menys costosa no encaixa amb el debat de la tarifació social. Nosaltres ens abstindrem. 

Creiem com a principi general que el cost de l’escola bressol hauria de ser inferior. 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, creu en l’educació pública 

i seguirà apostant per ella. Recordar que les escoles bressol venien subvencionades per tres 

bandes. La Generalitat aportava 1.800 euros per plaça que han quedat en 800 euros. 

Nosaltres com administració hem aportat més diners i per tant aquestes quotes queden molt 
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delimitades. La cobertura que tenim de l’escola d’adults no arriba al 4%, per tant l’Ajuntament 

gairebé aporta el 96% de tota aquesta formació.  

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que confia que per donar plenitud a aquest 

debat en properes ocasions, celebro que la comissió avanci a bon ritme i amb consens de 

bona part dels grups i també confio que el proper pressupost el podem discutir conjuntament 

amb les ordenances. Com va dir el Sr. Jérez, si no volem recaptar i baixar costos, haurem 

d’explicar d’ on traiem els diners. Jo penso que si sumem tot el que es diu o es demana potser 

hauríem d’arribar a doblar el pressupost de l’Ajuntament. 

 

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (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). 

Vots en contra: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 
per Catalunya.    

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-
Partido de la Ciutadanía. 

 
Servei de Compres i Contractacions 
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9   - AUTORITZAR LA SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ DE L’APARCAMENT SOTERRANI DE LA PLAÇA TOMÁS 

Y VALIENTE PER PART DE L’EMPRESA MUTUAPARK, SL A 

L’EMPRESA ACVIL APARCAMIENTOS, SLU. 

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

següent 

 
“Relació de fets 
 
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 9 d’octubre de 1997 va adjudicar el concurs de concessió 
d’obra pública per a la construcció i subsegüent explotació d’un aparcament subterrani de la 
plaça Tomás y Valiente a l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA. 
 
2. Per acord del Ple de l’Ajuntament de 3 de febrer de 2011, es va autoritzar la cessió dels 
drets i obligacions derivats del contracte de gestió de l’aparcament soterrani de la plaça 
Tomás y Valiente per part de l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA a l’empresa 
Escapark Estacionamientos, SL, així com la posterior transmissió de la totalitat de les 
participacions representatives del capital social de Escapark Estacionamientos, SL, a favor de 
Mutuamad Inversionales, SLU, societat pertanyent al 100% al Grup Mutua Madrileña 
Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija. 
 
3. Per escrit de data 05/07/2013, amb entrada en el Registre General d’aquesta Corporació en 
data 17/07/2013, es comunica a l’Ajuntament que Escapark Estacionamientos, SL, que per 
escriptura autoritzada per notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, senyor José Miguel García 
Lombardía, de data 24 de juny de 2013, es va formalitzar el canvi de nom per Mutuapark, 
SLU. 
 
4. Acvil Aparcamientos, SL, ha comunicat que per escriptura autoritzada per notària de 
l’Il·lustre Col·legi de Madrid, senyora Isabel Estape Tous de data 10 de novembre de 2015, 
còpia de la qual s’adjunta, s’ha formalitzat la fusió per absorció mitjançant la qual la mercantil 
Acvil Aparcamientos, SL, absorbeix Mutuapark, SLU. 
 
L’adjudicatària acaba sol·licitant es dicti acord pel qual l’Ajuntament de Mataró expressi la 
seva conformitat o no objecció a aquesta operació i es reconegui Acvil Aparcamientos, SL, 
com a nova societat concessionària. 
 
5. Acvil Aparcamientos, SL, ha aportat la documentació acreditativa de la seva capacitat i 
solvència. 
 
6. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions, conforme a la legalitat d’acordar conforme a la petició formulada. 
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Fonaments de Dret 
 
L’article 113.5 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques, normativa aplicable al present contracte, estableix:“En els casos de fusió 
d’empreses en els que participi la societat contractista continuarà el contracte amb l’entitat 
absorbent o resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
dimanants del mateix.” 
 
En virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4920/2015, de 15 de juny, 
qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament en Ple, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Autoritzar la subrogació dels drets i obligacions derivats del contracte de gestió de 
l’aparcament soterrani de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Mutuapark, SL a 
l’empresa Acvil Aparcamientos, SLU. 
 
Segon. Requerir l’empresa Acvil Aparcamientos, SLU perquè en el termini de 10 dies a 

comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, dipositi en la Tresoreria General 
d’aquesta Corporació l’import de 30.050,61 euros en concepte de garantia definitiva per la 
concessió adquirida. Consignada aquesta quantitat, es procedirà a cancel·lar i retornar la 
garantia dipositada en el seu dia per Mutuapark, SL, anteriorment Escapark Estacionamientos, 
SLU.” 
 
 

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

manifesta que la Llei 13/1995 regula que en el cas de fusió d’empreses en els que participi la 

societat contractista continuarà el contracte amb l’entitat absorbent o resultant de la fusió, 

quedarà subrogada en tots els drets i obligacions, que és el que sol·licita l’adjudicatària. Però 

votarem que no, perquè no compartim aquest model d’atorgar concessions de serveis a 

empreses privades i en aquest cas dels aparcaments municipals, en que la seva construcció 

ha estat pagada amb diners públics. 

 

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

contra. Per no repetir el, només dir que és pel tema de l’externalització. Ens ha mancat veure 

el conveni, el contracte i que estiguin garantits tots els drets, tota la subrogació amb garanties. 

Voldríem que en una altra ocasió ens passin tota la informació.  

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals respon que, a més de la 

informació de l’expedient, tindrà qualsevol informació addicional que demani abans del Ple.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que, per no confondre a la gent que 

segueix el Ple, que quedi clar que no votem cap externalització ni cap concessió, sinó 

simplement que hi ha una empresa que ha canviat de nom, que és concessionària i 

actualitzem el nom, però no hi ha cap nova concessió ni cap nou contracte. 
 
 

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

10  -  APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UN ACORD AMB L’EMPRESA 

NUSCAMPS, SL, CONCESSIONÀRIA DE LA CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ 



 47 

I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA 

MUNICIPAL DE "EL SORRALL". 

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

següent 

 
“PRIMER. El 13 de maig de 1999, el Ple de l'Ajuntament va adjudicar a l'empresa 
NUSCAMPS, SL el concurs per a la contractació de la concessió per a la construcció, gestió i 
explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall", amb subjecció a les 
estipulacions contingudes en els plecs de clàusules administratives, econòmiques i 
d'explotació que van servir de base a la licitació, així com les condicions ofertes en la seva 
proposició.  
SEGON. El 10 de juny de 1999 es va formalitzar el corresponen contracte administratiu, en el 
qual constaven, entre altres, les següents condicions: 
 
1) el termini del contracte era de 40 anys, és a dir fins el 10 de juny de 2039 
2) el cost de la inversió per executar el projecte constructiu ascendia a 1.067.687.071 

pessetes, o 6.416.928,53 € (IVA exclòs) 
3) l’aportació de l’Ajuntament ascendia a 375.000.000 pessetes, o 2.253.795,39 € (IVA 

inclòs) 
4) el cànon a pagar per NUSCAMPS a l’Ajuntament era del 20% sobre el benefici net, a 

partir del tercer any des de la finalització de les obres. 
 
TERCER. En dates 24/10/2014 i 19/11/2014, NUSCAMPS, SL ha presentat sengles informes, 
al·legant  que en la concessió s’estan produint pèrdues, degudes, essencialment, a la 
inadequació de l’entorn de la instal·lació, la falta d’aportació de 16.650 m2 de terreny, dels 
36.680 m2 que constaven al plec, i al fet que la inversió feta per a la construcció va ésser més 
alta del previst.  
 
QUART. Consta a l’expedient informe de data 11 d’abril de 2016, del director de Serveis 
Econòmics i interventor de l’Ajuntament. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, proposa al Ple 
Municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar la signatura amb l’empresa NUSCAMPS, SL, concessionària de la construcció, gestió 
i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall", dels següents 
acords (s’adjunta text íntegre): 
 
PRIMER.. Per tal de restablir l’equilibri econòmic de la concessió s’aplicaran les següents 
mesures: 
 

a) L’Ajuntament de Mataró assimilarà, amb efectes 1 de gener de 2016 i per tot el temps 
restant de la concessió, les tarifes d’aigua de les instal·lacions del Sorrall a les 
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actualment establertes per l’altra instal·lació esportiva municipal equivalent (la Piscina 
municipal). El valor actual d’aquesta equiparació ascendeix a 1.272.329,00 € 

 
b) Durant tot el període restant de la concessió es mantindrà la compensació, ja aplicada 

els anys 2014 i 2015, del 95 % en la quota de l’IBI de la instal·lació del Sorrall. El valor 
actual de les compensacions efectuades i a efectuar ascendeix a 615.131,00 €. Aquesta 
compensació a l’IBI comportarà també que NUSCAMPS mantingui la col.laboració i 
participació amb les activitats i programes esportius de la Direcció d’Esports de 
l’Ajuntament. 

 
c) L’Ajuntament de Mataró assumirà el deute que NUSCAMPS mantenia a 31 de maig de 

2015 amb AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA), per rebuts de l’aigua i pel deute que 
NUSCAMPS mantenia amb la també empresa municipal MATARÓ ENERGIA 
SOSTENIBLE, SA (MESA) i del qual es va subrogar AMSA. Aquesta assumpció suposa 
un import de 433.322,10 €  

 
d) L’Ajuntament de Mataró autoritza a NUSCAMPS a amortitzar les instal·lacions de la 

concessió en 50 anys, per la qual cosa a la finalització del termini de la concessió de 40 
anys, el 10 de juny de 2039, romandrà la quantitat de 1.204.921,40 € pendent 
d’amortitzar i, per tant, amb dret a indemnització. El valor actual d’aquesta indemnització 
és de 666.171,34 €. 

 
SEGON.- NUSCAMPS accepta la reducció de la superfície de la concessió fins un total de 
20.363 m2, segons plànol que s’acompanya com a annex, en coherència amb el planejament 
vigent del sector El Sorrall. 
 
TERCER.-  L’Ajuntament continuarà garantint l’aparcament actual de la concessió fins que, 
amb la cessió efectiva de la superfície esmentada al punt QUART anterior, NUSCAMPS, 
d’acord amb les condicions establertes al plec de condicions de la concessió, l’adeqüi a l’ús 
d’aparcament. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
QUART.- Amb els anteriors acords, NUSCAMPS es declara compensada  de tots els 
perjudicis que hagi pogut tenir des de l’inici de la concessió i, per tant, renuncia a qualsevol 
reclamació pels fets esdevinguts des d‘aquell moment fins el dia d’avui. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es sotmetrà a l’aprovació dels òrgans competents de l’Ajuntament de 
Mataró i de NUSCAMPS, en el termini màxim de dos mesos, i adquirirà en aquell moment 
plena vigència, sense que resulti necessari la signatura de cap altre document. La no 
ratificació de l’acord per algun dels òrgans citats suposarà la seva no entrada en vigor. 
Igualment, fins que no sigui ratificat pels òrgans competents de l’Ajuntament i de NUSCAMPS 
l’acord no entrarà en vigor.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que quan les coses no es fan bé solen tenir conseqüències 

desagradables com el cas que ens ocupa avui. Un greu error en la concessió d’aquest 

equipament ha generat un conflicte que ha durat 17 anys. És incomprensible que s’hagin 
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adjudicat 13.000 metres quadrats menys dels que pertocaven. En primer lloc el que s’hauria 

de fer és assumir errors i demanar disculpes. S’haurien de demanar explicacions i 

responsabilitats a qui va tenir la capacitat de reparar l’error inicial i no ho va fer. Es troba una 

solució que probablement no deixa satisfeta a les parts però que tanca el conflicte. La 

alternativa era judicialitzar aquest conflicte amb el presumible cost elevadíssim per 

l’Ajuntament, atès que la raó sembla de la part contrària. Podríem quedar molt bé votant que 

no però no seria just perquè es deixaria el tema sense resoldre i a més perquè hem de 

reconèixer que aquest acord, malgrat tot, és un bon acord i el més important, tanca un 

conflicte que gairebé dura dues dècades. Per tot això el nostre vot serà d’abstenció.  

 

 

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

que votaran contràriament a aquest punt de l’ordre del dia. No estem conformes amb l’acord, 

creiem que és l’acord de la vergonya. ¿Perquè hem d’assumir el deute que teníem amb 

MESSA i amb AMSA?, i en canvi als ciutadans quan tenen rebuts pendents de pagar no se’ls 

fa. Un error en la concessió per part l’Ajuntament que en aquell moment estava governat en 

majoria absoluta pel PSC. Des del govern actual, es reconeix que es va cometre un error, 

però qui acaba pagant les conseqüències dels errors són els. Per això votarem contràriament, 

per mostrar la nostra indignació. S’han de depurar responsabilitats. 

 

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

fa una setmana van ser informats de les irregularitats i del tracte de favor que es vol fer per 

resoldre el conflicte d’interessos entre l’Ajuntament i l’empresa NUSCAMPS SL, que té una 

concessió d’explotació a 40 anys del complex esportiu municipal EL SORRALL. El govern del 

PSC, Convergència, amb Esquerra Republicana i Iniciativa fent de crossa van justificar-nos 

l’acord dient que era el mal menor per resoldre el pecat original de l’evolució urbanística del 

sector del SORRALL que fa inviable satisfer els 13.500 metres quadrats que reclama 

NUSCAMPS SL. Vostès porten tota la vida governant la ciutat amb mentalitat de “cortijo”. 

Vostès són responsables polítics del urbanisme especulatiu que es va practicar durant l’últim 

mandat del Sr. Manuel Mas, i els mandats de govern del Sr. Joan Antoni Baron i el Sr Joan 

Mora. Ja al maig del 2003 ens vam plantar davant la inauguració de l’equipament esportiu de l 

SORRALL i vam exigir la municipalització, la gestió directa d’aquest servei per part de 

l’Ajuntament, justament per evitar el que ha acabat passant. L’empresa NUSCAMPS fa negoci 

a costa de l’erari públic de Mataró; pensem que és indecent, mentre perdem i avalem els 
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impagaments de l’empresa NUSCAMPS dels rebuts d’aigua i calefacció, hi ha moltes famílies 

a les quals se’ls exigeix el pagament. Nosaltres no ens sentim corresponsables d’aquest 

escàndol. Estudiarem les possibilitats d’emprendre accions legals al respecte i alhora exigim 

explicacions del gestors d’AMSA i de MESSA que han permès els impagaments. Finalment 

demanem, com fa 13 anys, la reversió d’aquest servei perquè ho gestioni directament 

l’Ajuntament.  

 

 

 

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

que vol puntualitzar que aquesta història no comença amb un govern de majoria del Sr. Mas. 

El tema comença el 1998 i el regidor d’urbanisme no era del PSC. Tot succeeix al maig de 

1999, just quan hi ha eleccions municipals. Quatre anys després ens tornem a trobar un altre 

irregularitat, que si fos València seria una corrupció escandalosa, però que com és Mataró no 

passa res. El dia d’abans de les eleccions de 2011 ens trobem que algú regala 600.000 euros 

a una empresa per bar del TECNOCAMPUS. Després torna a passar el mateix amb l’edifici El 

Rengle, que costa a aquesta ciutat 8.000.000 d’euros més. La bona fe li pressuposo a tothom, 

però algú ha de començar a demanar perdó en aquesta ciutat perquè hi ha coses que 

escandalitzen. A veure si els mitjans de comunicació d’aquesta ciutat fan el seu treball i 

denuncien coses. Estem farts de veure a un senyor que la setmana passada acusaven 

d’haver-se emportat 1.500.000 euros de la sanitat catalana passejant pel carrer 

tranquil·lament, quan aquí fa poc temps vam declarar a altres dos persones non grates. 

Alcalde, l’emplaço a aclarir que està passant. Hi ha ajuntaments on s’estan fent auditories 

populars, és veritat que només els hi passa als del PP, en els demés no es fa. Ara hem 

d’assumir 3.000.000 euros i no passa res. El problema és que l’alternativa és pitjor. És la 

solució del mal menor, no ens queda altre servei que assumir-ho i podríem votar que no 

perquè tampoc definim res però és impossible votar que sí, és una vergonya. Per últim he vist 

que en la mesa de contractació on es va aprovar això, havia uns plecs on no és parlava de 

metres en cap lloc. Tot els grups que estaven en aquell moment en la mesa de contractació 

van votar a favor, el meu també. En aquestes condicions se’ns farà molt difícil continuar 

donant recolzament en les mesa de contractació perquè l’oposició estem venuts.  
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La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que no pot acceptar 

aquesta manera de fer. Durant 17 anys les errades relacionades amb la bombolla immobiliària 

i la mala gestió de PUMSA és succeeixen una darrera l’altre. Acceptar aquest acords seria 

oblidar la manca de responsabilitat política i tècnica. Al Sorrall, per una pèssima negociació es 

van prometre terrenys municipals per la gestió privada i pel seu propi negoci. La crisi ha 

afectat a les classes populars i se’ls ha tallat l’aigua quan no han pogut pagar. En canvi 

l’empresa gestora de El Sorrall deu a AMSA 433.322 euros, negocia i fa convenis. No entrem 

a valorar l’acord, pensem que els serveis tècnics han fet tot el que ha pogut però això no és 

suficient. Algú ha de demanar perdó i fer alguna cosa coherent per demostrar que quan els 

polítics s’equivoquen saben reconèixer i tornar a la ciutat el que és seu.  

 

 

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

Ciudadanía, diu que no esperava que tan aviat fossin una part de l’oposició responsable i 

col·laboradora necessària pel bon govern d’aquesta ciutat. Nosaltres compartim que això és 

bon acord, que qualsevol altra solució seria molt més costosa pels ciutadans de Mataró. 

Davant aquesta realitat, nosaltres ens posicionarem a favor perquè a més, creiem que és 

injust per als negociadors, que han fet un gran treball, inclús que ens abstinguem. Creiem que 

avui toca aprovar l’acord i nosaltres no ens abstindrem sinó que l’aprovarem perquè és un 

acord bo per la ciutat. Això no vol dir i és evident que costarà 4.000.000 euros als ciutadans 

de Mataró i per això no podem donar per tancat aquest assumpte. Creiem que és necessari 

derivar responsabilitats. Per això plantegem a tots els grups una moció conjunta pel pròxim 

ple, per exigir un informe detallat dels responsables polítics i en que mesura aquells han estat 

culpables per acció o omissió d’aquest problema. Creiem que la ciutadania s’ho mereix. S’ha 

de fer públic. Encara que sigui només per una responsabilitat política. 

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

que hagi acord. Vull fer una menció expressa a l’Interventor Municipal i al seu equip. Penso 

que s’han esforçat en trobar una solució i crec que és un bon acord. El nostre grup facilitarà 

l’acord tenint en compte que en cas contrari seria una situació molt lesiva pels interessos 

municipals. Ho farem amb una abstenció. Explicaré els tres factors que ens condueixen a 

aquesta decisió. Primer. ¿Com és possible que un Ajuntament com el nostre, amb els equips 

tècnics i jurídics que tenim, pugui atorgar una concessió a 40 anys a una empresa sense ser 
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el propietari dels terrenys? Em sembla incomprensible. Com es possible que una situació 

d’injustícia manifesta amb l’empresa concessionària que no ha pogut desenvolupar tot el seu 

projecte, tot i ser coneguda per l’Ajuntament es pugui allargar durant 17 anys. Finalment i el 

que més em dol. ¿Com és possible que la primera notícia que el nostre grup té d’aquesta 

història és quan ens porten al nostre despatx l’expedient per donar-li un cop d’ull, al 2016, 

havent format part d’un govern, al menys un servidor, l’Alcalde del qual era el regidor 

d’esports, en el moment que es va tramitat tot això? Aquest sentiment desagradable de 

comprovar que la percepció de transparència confiança, lleialtat era tan diferent dels uns als 

altres, encara no ho entenc i és un dels factors, un dels grans reptes que tenim tots plegats, 

de recuperar aquest nivell de confiança. És evident que l’equip socialista ha canviat, són 

persones totes noves i espero que puguin restablir aquest nivell de confiança pel nostre bé i el 

bé comú de la ciutat. 

 

 

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

manifesta que amb les abstencions dels grups de l’oposició ja s’entén suficient. És molt trist 

que en el mandat passat s’aprovés pel Ple la reforma urbanística del Sorrall que ara obliga a 

prendre aquesta decisió i que, mentre el govern ens demanava els 14 vots a favor que calien 

“per responsabilitat”, en cap moment ens informés d’aquesta negociació. Ni a la Sra. Lora, ni 

al Sr. Martínez, ni a mi, que compartiem consistori en el mandat passat, se’ns va informar que 

s’estava negociant a la vegada un punt tant important com és El Sorrall. Em sento dolgut i 

enganyat. 
 

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

que NUSCAMPS s’està fent d’or a costa de l’espai públic de Mataró i en comissió informativa 

el grup de la CUP va ser l’únic que va dir que no, encara que avui hi ha hagut alguna variació 

en el sentit dels vots dels grups, suposo que ningú es vol menjar aquest marró. Convidaria al 

govern municipal, no només a fer aquest exercici espiritual que reclamaven alguns grups de 

demanar perdó, que jo no crec. Si hi han responsabilitats penals s’ha d’anar a fons. No hi ha 

prou amb publicar, com deia el Sr. Ferrando, els noms dels indesitjables, cal depurar 

responsabilitats a tots els nivells. La mesura més intel·ligent seria la reversió d’aquest servei i 

que l’equipament EL SORRALL el gestionés directament l’Ajuntament. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que voldria puntualitzar per no confondre a la 

ciutadania. No votem el que ha passat. Votem la solució. També a l’hora de no confondre a la 

gent caldria fonamentar els discursos en les dades. Perquè potser en aquest Ple hi ha qui està 

a favor d’expropiar la propietat privada, però revocar una concessió té una sèrie de costos. 

Això s’ha d’explicar i els discursos s’han de fonamentar en fets, sinó correm el risc d’enganyar 

a la gent. Voldria fer una defensa de la nostra companyia d’aigües, que té unes tarifes socials 

molt raonables i dir que l’Ajuntament no perdona cap deute, compensa un greuge. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3).  

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 
de Plataforma per Catalunya (1)  i corresponent a la regidora no 
adscrita (1). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (1) . 

Direcció de Recursos Humans 

 

11 -  MODIFICACIÓ DE L’ART. 25.2 DE L’ACORD DE CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ. 

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

següent: 
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“En el sí de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Mataró, en 
sessions celebrades en dates 12 de gener, 21 de gener, 2 de febrer i 3 de març de 2016 
respectivament, s’ha negociat i acordat  amb la part social, modificar l’article 25.2 del Text 
únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, sobre les retribucions complementàries, en el 
sentit d’afegir un nou punt amb la lletra p) relatiu a la compensació per assistència a seu 
judicial del personal de la Policia Local.  
 
Vist l’informe de la Direcció de Recursos Humans, de data 22 d’abril de 2016, on s’expliquen 
les raons per les quals ha estat objecte de modificació l’esmentat article, informe que 
s’incorpora al present expedient, conjuntament amb els annexes I, II i III. 
 
L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, regula les matèries objecte de 
negociació i, concretament, la lletra b) la determinació i aplicació de les retribucions 
complementàries dels funcionaris.  
 
Igualment, l’article 37.1, estableix en el seu apartat m) la possibilitat de negociar entre altres,  
les matèries relacionades amb el calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, 
mobilitat funcional i geogràfica. 
 
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l’article 25.2 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu a les retribucions complementàries, en el sentit d’afegir la lletra p) amb el següent 
redactat:  

 
“p) Compensació per assistència a seu judicial del personal de la Policia Local 
 
Per assistències judicials fora de la jornada laboral del personal del Servei de la Policia Local 
s’estableixen les següents retribucions:  
 
 
      

      
Any 
 

 
Assistència a 
jutjat de 
Mataró en dia 
laborable 
 

 
Assistència a jutjat 
de Mataró en dia 
festiu 

 
  Assistència a 
jutjat de fora 
de Mataró en 
dia laborable 

 
Assistència a 
jutjat de fora 
de Mataró en 
dia festiu 

2016           58 €           72 €         75 
€ 

     90 € 

2017           64 €           80 €         84 
€ 

   100 € 

 
                    A partir del 2018 increment segons pressupostos generals de l’Estat 
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La consideració de dia laborable o festiu es farà en relació al calendari assignat a la 
persona que meriti la percepció d’aquest concepte. 
 
Quan l’assistència al jutjat es realitzi fora de Catalunya es retribuirà segons allò que 
estableix el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.  
 
Quan el personal assignat al torn de nit (de 22’00 h a 6’00 h), treballi la nit anterior a la 
compareixença al jutjat, es podrà triar entre la compensació econòmica o l’horària. En 
aquest últim cas, podrà finalitzar el seu servei, prèvia autorització del comandament, a 
partir de les 2’00 hores, sempre i quan fins a les 6’00 h quedi un mínim de vuit agents 
treballant al torn, o a partir de les 3’00 hores, sempre i quan quedi un mínim de sis 
agents treballant al torn.  
 
Forma d’acreditació: l’interessat haurà d’aportar justificant d’assitència judicial efectuat 
pels funcionaris de justícia, amb indicació de la causa d’origen, juntament amb còpia 
de la citació judicial.” 
 
 
SEGON.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró, 

al Cap de la Policia Local i al Servei de Gestió Econòmica. “ 
 
 

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

que des de la CUP entenem que és una modificació justa i que aquest acord caldria fer-lo 

extensible a tot el personal funcionari i laboral per si en algun moment es donés el cas. 

Creiem que seria la manera més justa. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals manifesta que qualsevol 

d’aquestes propostes s’ha de plantejar a la taula de negociació i haurien de ser els sindicats 

qui ho reclaméssim. 

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

aclareix que allò fa qüestió a una característica peculiar que tenen els nostres treballadors de 

la policia local, que es veuen sovint abocats a anar a judicis i el que fem és arreglar un greuge 

que tenen aquests treballadors en concret, que treballen fora del seu horari laboral assistint a 

judicis. No veig a la majoria de funcionaris anant al jutjat. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

12  -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR CARRETERA DE CIRERA 

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

Habitatge, retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, sol·licita a la regidora si pot donar alguna explicació de perquè 

ha retirat aquest punt. Estem en una aprovació inicial i crec que és prou important per saber 

que ha portat  a la regidora a retirar aquest punt. 

 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica que no hi ha el consens necessari, per 

tant és millor revisar-lo per poder discutir amb calma. No hi ha cap raó tèrbola al darrere. 

 

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

habitatge replica que han retirat el punt per poder cercar el consens necessari, doncs ja saben  

que els plans d’urbanisme s’han d’aprovar per majoria absoluta. 

 

 
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
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13  - APROVACIÓ INICIAL (2º) DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ 

MUNICIPAL D’ACTIVITATS 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“En data 5 de març de 2015, el Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció 
municipal ambiental i en data 27 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci 
corresponent, el qual va obrir un termini d’informació pública de 30 dies perquè es poguessin 
presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Dintre d’aquest termini, es van presentar els informes amb els suggeriments o al·legacions 
següents: 
 

1. El president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, va presentar 
al·legacions exposant que dins de la Instrucció Tècnica-Regulació de les terrasses 
dels bars i elements de complement de les activitats comercials, punt 3.2 “Condicions 
de les terrasses d’activitats de restauració i de degustació situades a espai públic”, i 
punt 3.2.4 “Horaris”, sol·liciten que “s’aprovi una ampliació de l’horari de funcionament i 
muntatge de les terrasses a les 8 h del matí en comptes de les 9 h, com consta a la 
regulació, donat que en aquesta franja horària de 8 a 9 hores, no es creia que es 
donessin molèsties, ja que en aquesta hora poden treballar els establiments, agafant a 
moltes persones que van a treballar o portar a les escoles els fills”. 
 

2. L’Intendent major cap de la Policia Local informa que el 58,90% de les denúncies per 
les molèsties de les terrasses es produeixen en horari comprès entre les 23 h i les 2h, 
essent el tram de les 00,00 h on hi ha més denúncies. També informa que s’ha de tenir 
en compte que als horaris establerts tant d’inici com de finalització, s’ha d’afegir les 
molèsties prèvies pel muntatge o desmuntatge dels materials de les terrasses, pel que 
per reduir les molèsties, els horaris s’haurien d’adaptar als hàbits de descans dels 
veïns, sobre tot entre setmana, als períodes de vacances i a la proximitat dels locals i 
dels veïns, “pel que es creu convenient l’aplicació de dues mesures: 

 
 

a) La reducció en una hora de l’horari màxim de funcionament de les 
terrasses. 

b) L’articulació d’un procediment el suficientment àgil per poder actuar amb 
contundència en aquells casos que per la reiterada comissió d’infraccions 
posi en perill la convivència ciutadana.” 

 
3. La Cap de la secció d’atenció i informació del Servei de Llicències, informa que a la 

Instrucció tècnica-condicionants de l’activitat per raó de la seva situació, existeix un 
error material en la definició d’indústria tipus I. Es proposa incloure les indústries de 
baix risc ambiental a la definició d’indústria tipus I, per tal que aquelles indústries de 
baix risc ambiental que també s’ajustin a la resta de paràmetres de soroll, càrrega de 
foc i superfície, siguin admeses amb contigüitat amb l’ús residencial. 
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“Per tot l’esmenta’t, es proposa modificar la definició en el sentit següent: 
Tipus I: activitats industrials que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn i que 
per les seves característiques resulten compatibles amb l’ús residencial. Inclou les 
indústries sense risc i baix risc ambiental, amb baix nivell de soroll i baixa càrrega de 
foc, amb una superfície màxima de 500  m”. 

 
Fora d’aquest termini, i degut a l’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de jul iol, se 
simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les persones següents han presentat informes 
amb suggeriments o al·legacions: 
 

1. La cap de secció de Llicències i Disciplina d’Activitats del Servei de Llicències, informa 
que “l’entrada en vigor de la referida llei ha suposat modificacions de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, de la qual es modifiquen els annexos: 
 

- S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent: “12.59. 
Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, 
tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...), o de 
productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes,...) amb una capacitat superior a 
10.000 m3.” 

- Se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12,40 i 12,58 de l ’annex 
III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex III, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats amb el text següent: “12.59. 
Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, 
tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...), o de 
productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes,...) amb una capacitat superior a 
10.000 m3.” 

 
També la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, és modificada, i es desenvolupa el règim 
d’intervenció administrativa per donar cabuda a la declaració responsable i a la comunicació 
prèvia. També s’afegeix el tràmit de l’informe preceptiu per risc d’incendis que s’aplica a les 
activitats de l’annex I de la Llei 3/2010, que no són objecte de cap altra modalitat d’intervenció. 
La llei 16/2015, regula el règim d’intervenció de comunicació prèvia i declaració responsable 
no inclosos a la Llei 20/2009. 
 
Atès el que s’exposa als punts anteriors, s’ha modificat els punts de l’Ordenança d’Intervenció 
municipal ambiental que han estat afectats pels canvis normatius i els canvis en la 
classificació de les activitats, modificant la taula “Classificació de les activitats regulades en 
l’ordenança d’intervenció municipal ambiental”. 
 
En data 28 d’octubre de 2015, la Cap del Servei de Llicències i disciplina d’obres i activitats va 
emetre informe en el que considera oportú fer les següents modificacions al redactat de 
l’ordenança d’intervenció municipal ambiental. 
 
En concret: 
-  En relació a l’entrada en vigor de la Llei 16/2015, s’han modificat aquelles parts del text de 
l’ordenança que hi entraven en contradicció, així també s’ha modificat la Taula Classificació de 
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les activitats regulades en l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, incloent així els 
suggeriments presentats. 
- En relació amb la Instrucció tècnica- condicionants de l’activitat per raó de la seva situació, 
s’han inclòs els suggeriments presentats. 
- En relació a la Instrucció tècnica-Regulació de les terrasses dels bars i elements de 
complement de les activitats comercials, s’han inclòs els suggeriments presentats relatius als 
horaris d’obertura i de tancament, quedant el text de la següent manera: 
“-Obertura a les 8 h 
-Tancament; a les 23 h, de diumenge a dijous; a les 0 h, divendres, dissabtes i vigílies de 
festius.” 
 
En data 6 d’abril de 2016, la Cap del Servei de Llicències i disciplina d’obres i activitats va 
emetre informe, en es recull unes modificacions en el text de l’ordenança municipal en 
tramitació, en concret: 
“Tenim en compte el text redactat de l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, s’ha 
proposat introduir modificacions al seu text, desprès de diverses sessions de treball, amb la 
Cap de secció de llicències d’activitats i amb la Cap de secció d’atenció i informació del Servei 
de Llicències, tenint en compte la voluntat de tenir una perspectiva més àmplia i pràctica del 
text, respectant les línies generals del seu redactat. 
 
En concret: 
 
1.- S’ha ampliat l’àmbit d’aplicació de l’ordenança municipal, no es tracta sols d’una ordenança 
d’intervenció municipal ambiental, i si d’una ordenança d’activitats. S’inclou doncs, no sols 
l’àmbit ambiental, sinó també, l’aspecte sanitari, policia d’espectacle, etc, i la resta de 
normativa sectorial aplicable a totes les activitats.  Per això, es proposa canviar el nom de 
l’ordenança, en comptes d’ordenança d’intervenció municipal ambiental per ordenança 
d’intervenció municipal d’activitats. 
2.- S’ha suprimit la referència la marc normatiu(art.1.5), donat que aquesta es va modificant 
successivament en el temps. 
3.- S’han afegit articles de l’ordenança tipus d’intervenció ambiental de la Diputació de 
Barcelona, que no s’havien inclòs, com les referents al registre municipal d’activitats i la seva 
relació en la tramitació dels diferents tràmits, també en matèria de control de les activitats s’ha 
previst la possibilitat que els controls de les llicències ambientals s’efectuen per part dels 
tècnics municipals. 
4.- S’ha afegit aspectes de regulació de l’informe urbanístic, que està present en els diferents 
articles de l’ordenança (article 10, 27 i ss, etc). 
5.- S’ha suprimit l’annex IV, Activitats sotmeses a comunicació prèvia que, en virtut de la seva 
incidència específica en el medi ambient no és necessària la presentació d’un projecte bàsic, 
sent necessària la presentació d’una memòria ambiental, donat que és reiteració de la 
normativa vigent. I també s’ha suprimit el llistat d’epígrafs de les diferents activitats 
anomenada taules de classificació de les activitats regulades en l’ordenança d’intervenció 
municipal ambiental, donat que el mateix és canviant.  
6.- S’han afegit aspectes de documentació dels diferents tràmits de les comunicacions i 
declaracions responsables. 
7.- S’han afegit regulació de tràmits no previstos, com l’informe previ d’activitats, o la llicència 
d’ús provisional. 
8.- S’ha regulat aspectes més pràctics, d’ordenació del procediment, presentació de 
sol·licituds, escrits i documents, inici dels expedients, i esmena documental de comunicacions 
i declaracions responsables, i el supòsit d’error en el tipus de sol·licitud de tràmit presentat. 
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9.-S’ha regulat els documents i requisits per efectuar un canvi de titularitat d’una activitat, es 
demana la presentació d’un certificat tècnic que acrediti la manca de canvis substancials, que 
les instal·lacions han estat revisades d’acord amb els reglaments sectorials aplicables, i que 
de conformitat amb el planejament vigent l’activitat no està subjecta a cessament ni té 
limitades les transmissions de titularitat. 
10.- S’ha introduït les propostes de millora del Servei de Salut, en concret, la regulació dels 
establiments de tatuatge, etc. 
 
Per això, es proposa la seva aprovació inicial al Ple municipal, sotmetent-la a informació 
pública, per segona vegada ates que s’han introduït modificacions substancials en el text, que 
impedeixen la seva aprovació definitiva”. 
 
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist el document de l’Ordenança municipal 
d’intervenció d’activitats, els articles 73.10 del reglament Orgànic municipal; els articles 22, 49 
i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, els articles 65 i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i l’article 178 del DL 2/2003, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple municipal de l’Ajuntament, l’adopció si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Estimar els suggeriments presentats en la part expositiva de la present resolució, 
en els termes literals indicats en la mateixa. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta 
dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
QUART.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats 
en el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.” 
 
 

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

que li va fer una petició a la regidora en l’última comissió informativa però sembla que no s’ha 

recordat i és la següent. Al final del mandat passat aquest grup municipal va presentar una 

proposta de resolució en un dels sentits que avui s’aprova en l’ordenança, que és que les 

terrasses dels bars poguessin obrir i es poguessin instal·lar a partir de les 8 del matí, ja que 

les obres al carrer poden començar a aquesta hora. Per no faltar a la veritat i perquè els 

expedients públics han de relatar els fets administratius, era una forma de millorar i de 

recolzar aquell punt que també demanava el Gremi d’Hostaleria.  
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La senyora Nuria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

habitatge demana disculpes Sr. Calzada perquè té tota la raó del món, que vam parlar 

d’aquest tema. Aquest canvi que s’ha  introduït en aquesta ordenança va venir d’una proposta 

de resolució que es va fer per part del seu grup i que va quedar aprovada en aquest Ple i 

també pel suggeriment del Gremi d’Hostaleria de poder obrir una hora més aviat les terrasses 

però també limitar una hora el tancament per evitar molèsties als veïns. Té tota la raó que em 

vaig comprometre a exposar-ho i li demano disculpes pel meu oblit. 
 

 

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (1) i corresponent a la regidora no 
adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

Direcció de Cultura 
 

14  -  INCLUSIÓ I MODIFICACIÓ DE VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA 

CIUTAT. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, presenta 

la proposta següent: 

 
“Vistes les actes 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de 
la Ciutat de Mataró, corresponent a les reunions del dia 2 i 23 de febrer, 16 de març i 12 d’abril 
de 2016 sobre els nous vials a denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 16 de març de 2016 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.-  Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial 
 
CODI 1581  JARDINS DELS MOLINS FARINERS  
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Molins Fariners, jardins dels. 
 
CODI 5311  PLAÇA DEL BRUC 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Bruc, plaça del 
 
CODI 734  JARDINS DEL VEÏNAT DE TRAIÀ  
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Veïnat de Traià, jardins del 
 
CODI 4231  PASSATGE DE LA MENTA 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Menta, passatge de la 
 
CODI 3091  PLAÇA DE ROMUALD GRANÉ 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Grané, plaça de Romuald 
 
CODI 2191  PLAÇA DE DOSRIUS 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Dosrius, plaça de 
 
CODI 3671  BAIXADA DELS POBLES ESLAUS  
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Pobles Eslaus, baixada dels 
 
CODI 2647  PLAÇA DE CATERINA ALBERT 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Albert, plaça de Caterina 
 
CODI 1582  PASSATGE DE JOSEP SAMSÓ 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Samsó, passatge de Josep 
 
SEGON.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi a la corresponent comunicació als serveis 
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a les 
persones interessades.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

demana que també retirin aquest punt. Em sembla profundament injust el que ha succeït amb 

el tema del Dr. Samsó. El regidor ha fet un esforç ingent en que el tema sortís bé i tingués un 

bon final però a mi em sembla injust i nosaltres no podem assumir-ho. Un ha de saber si és un 

partit d’ordre amb vocació de govern o un partit radical que atén les peticions dels radicals,  

estar al mig és molt complicat i que fa que no trobis recolzament per aprovar un tema 

urbanístic com ha passat ara mateix. És bo que la ciutadania sàpiga el que ha succeït amb el 

tema del Dr. Samsó malgrat els esforços del regidor. És indecent que aquesta ciutat tingués la 

primera beatificació d’algú fora del Vaticà en nou segles, es realitzés en aquesta ciutat, que 

hagués un acord del Ple, crec que per unanimitat dels regidors que formaven el ple municipal, 

que deia que el Dr. Samsó és mereixia tenir un carrer en aquesta ciutat que també es va 

aprovar per 26 vots a favor de 27 regidors i al final acabi tenint en lloc més o menys digne i 

relacionat amb la seva mort i no tant digne com el que en el seu dia es va dir i ho penso jo i ho 

pensa l’anterior Alcalde, ho pensava el Regidor de Cultura el mandat passat. No sé perquè en 

aquesta ciutat ha d’haver assassinats de primera i de segona. Perquè fa 15 dies, i em sembla 

molt bé, va haver persones a les que se’ls ha rendit un homenatge, i em sembla just i perquè 

tenim que amagar que alguns per acció u omissió van assassinar a gent en aquesta ciutat. 

Em sembla injust més veient l’expedient i el que he llegit perquè s’ha fet, i veient que la 

persona que ho demana és per un familiar seu que tingui un carrer i efectivament la té. No 

només té un carrer sinó també un monument. Em sembla molt injust que aquesta persona es 

permeti revertir el que en el seu moment 26 regidors sobre 27, la majoria de la representació 

d’aquesta ciutat, va decidir. Nosaltres des de d’humilitat de dos regidors no podem assumir-

ho. Després de 80 anys, i després del que han patit l’oblit i enterrament de la memòria dels 

que van perdre la guerra durant 40 anys van patir una segona persecució, ara tornar a caure 

en el mateix i la carta que envien als membres de la Comissió del nomenclàtor ho diu 

pràcticament així, no es mereix aquella persona tenir el nom on la ciutat va decidir que ho 

tingués i ho diu la carta. Per tant, jo demano que ho retirin, que ho tornem a parlar, que 

repensem si la comissió del nomenclàtor val la pena que tingui el format que té, perquè si al 

final no s’ha de regir per criteris purament acadèmics sinó que s’ha de regir per criteris 

purament polítics i la revenja dels uns contra els altres, per nosaltres no té cap sentit i el que 

faríem seria retirar el nostre representant d’aquesta comissió. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania explica el 

que ha fet la comissió. Parlo més com a portaveu de la mateixa més que no pas com 

President. Vostè sap com molts dels regidors presents que efectivament el nom del Dr. 

Samsó ha estat un dels debats intensos en el si de la comissió, que s’ha portat a diferents 

comissions és la primera vegada que una entitat qüestiona el que la comissió fa, que jo vaig 

posar a sobre la taula el perill que això tenia perquè pot perdre el sentit la comissió. Ni hem 

d’estar influïts per qui fa l’observació, però és clar, la comissió té el seu encàrrec i després és 

el Ple qui aprova o no les propostes que fa aquesta comissió. Tenim un joc democràtic que 

crec que és el que ha d’imperar, el tenim en el Ple i el tenim també a la comissió. Hi ha hagut 

debats intensos i la proposta que es porta aquí va ser feta per unanimitat de tots els presents. 

No em semblaria correcte com a portaveu d’aquesta comissió, retirar una cosa que la 

comissió encarregada va aprovar per consens absolut. Ho hem de mantenir i, amb tota 

llibertat, si el ple no ho aprova serà retornat a la comissió perquè es torni a debatre. D’altra 

banda, l’escrit que es va rebre, també de forma consensuada per tots els membres de la 

comissió va ser resposta, tots els representants hi van participar, tots els seus representants 

hi tenen còpia i ho afegim a l’expedient que no hi era, però ho tenien tots els membres 

inclosos els seus representants. En definitiva, aquest és el joc democràtic, els criteris estan 

escrits, els podem modificar però ara per ara, una cosa aprovada per unanimitat, en consens, 

jo com portaveu de la comissió la he de mantenir.  

 

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

que pot entendre tot el que diu el Sr. Fernández, però el joc democràtic era també fa 5 anys 

quan el Ple ho va aprovar per 26 vots a favor i 1 en contra i tenint en compte que la ubicació 

que es va aprovar no té nom encara, el joc democràtic era haver de fer cas a aquell prec, a 

aquella aprovació i haver-ho aprovat. Per això dic que la comissió de nomenclàtor, en tant en 

quant està funcionant ara, podrà ser tot el que vostè vulgui però no té cap sentit. Hi ha 300 

noms aprovats per aquest Ple amb majories d’unanimitats molts, que no estan ubicats. Li 

recordo un que no va tenir unanimitat que era “Miguel Angel Blanco, Plaça de les Víctimes del 

terrorisme”, en aquest Ple per més d’una vegada es va aprovar, és més estava fet fins l’estudi 

del que costava posar la placa. La comissió nomenclàtor podrà ser moltes coses, però 
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democràtica en tant en quant unes vegades sí que valen les majories i unes altres no valen, 

no. Això serà una altra cosa, però democràtic no.  

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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 

de Plataforma per Catalunya (1),  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: 2,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 
de Catalunya. 

Abstencions: Cap.  

 

 
Direcció d’Ensenyament 

 

15  -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 

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

següent: 
“Relació de fets 
 
L’any 1988 l’Ajuntament de Mataró va crear el Consell Escolar Municipal de Mataró com a 
òrgan de participació i consulta dels diversos sectors implicats en la planificació educativa de 
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la ciutat. Així mateix es va aprovar un reglament que establia les funcions, la composició, 
l’estructura i el funcionament d’aquest òrgan. 
 
Durant el curs 2015-2016 s’inicia una revisió del text del Reglament. El Consell Escolar 
Municipal, en sessió ordinària realitzada el 15 de febrer de 2016, va aprovar  una proposta de 
Reglament del Consell Escolar Municipal amb canvis en el seu redactat.  
 
Vist l’informe tècnic de la cap de la Secció d’Escolarització i Centres de data 19 de febrer de 
2016 sobre les modificacions que cal aprovar. 
 
Per decret 2088/2016, de 16 de març del Regidor Delegat d’Educació i Treball s’ha aprovat 
l’avantprojecte de modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró. Aquest 
decret s’ha notificat a tots els grups municipals, d’acord amb l’article 73.10 del ROM, perquè 
formulin les al·legacions que considerin oportunes en el termini de 15 dies. 
 
Transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions. 
 
Fonaments jurídics 
 
Els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableixen el procediment que s’ha de portar a 
terme per la modificació d’un reglament municipal. Correspon al Ple la modificació del 
Reglament del Consell Escolar Municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució 
següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de 
Mataró pel que fa als apartats següents:  
 
 

1. A l’apartat Antecedents, s’introdueixen els següents paràgrafs: 
 

«L’any 1988 l’Ajuntament de Mataró va crear el Consell Escolar Municipal de Mataró com 
a òrgan de participació i consulta dels diversos sectors implicats en la planificació 
educativa de la ciutat. Així mateix s’aprova el reglament que estableix la composició, les 
competències i el funcionaments d’aquest òrgan. 
 
L’any 2011 l’Ajuntament de Mataró aprova una modificació del reglament per tal d’ajustar-
lo a la realitat educativa de la ciutat i al nou marc normatiu.» 

 
2. A l’últim paràgraf de l’apartat Fonaments Jurídics, es substitueix «el Regidor 

d’Ensenyament» per «el Regidor d’Educació i Treball». 
 

3. Al capítol V: Composició, es modifica l’article 5 que queda redactat de la següent 
manera: «El Consell Escolar de Mataró està constituït per vocals escollits pels 
següents sectors:» 

 



 67 

4. Al capítol V: Composició, es modifica l’article 5.1 que queda redactat de la següent 
manera: «Corporació municipal: La representació de l’Ajuntament estarà formada per 
un/a representant de cada grup polític municipal.» 

 
5. Al capítol V: composició, a l’article 5.7.5  es substitueix «El/La Director/a de l’Institut 

Municipal d’Educació» per « El/La Director/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Mataró». 
 

6. Al capítol V: Composició, a l’article 8.3  es substitueix «articles 4.2.1., 4.3.1., 4.4.1. i 
4.5.1. del present reglament» per «articles 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1 i 5.5.1. del present 
reglament.» 
 

7. Al capítol VI: Estructura, a l’article 12.1  es substitueix «de l’Institut Municipal 
d’Educació» per «l’Ajuntament». 

 
8. Al capítol VII: Funcionament,  a l’article 17.2  es substitueix «30 de setembre» per « 15 

d’octubre». 
 

9. Al capítol VII: Funcionament, a l’article 18  s’afegeix «i actes.» 
 

10. Al capítol VII: Funcionament, a l’article 18.2  s’afegeix el següent text «La convocatòria 
es farà mitjançant correu electrònic. A la vegada la convocatòria i ordre del dia de les 
sessions serà publicada al web corporatiu de l’Ajuntament de Mataró.» 

 
11. Al capítol VII: Funcionament, es modifica l’article 18.3 que queda redactat de la 

següent manera «La convocatòria podrà anar acompanyada d’altres documentacions 
sobre els temes objecte de la reunió». 

 
12. Al capítol VII: Funcionament, s’afegeix l’article 18.4 que diu el següent: «En el termini 

màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data de celebració de la 
sessió, s’ha de trametre l’acta a tots els membres de l’òrgan.» 

 
13. Al capítol VII: Funcionament, a l’article 20  es substitueix «de l’Institut Municipal 

d’Educació» per «La Direcció d’Ensenyament». 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per tal que s’hi 

puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació si transcorregut aquest període no 
s’han presentat reclamacions ni suggeriments.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES PER UN MODEL D’OCI PARTICIPATIU I 

LLIURE DE SEXISME. 
 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, puntualitza que per un 

error no consta que la presentació es realitza conjuntament pel PSC, Volem Mataró, Iniciativa 

per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, i que té propostes del PP i Ciutadans 

incorporades però que no poden constar aquests dos grups perquè el Reglament del ROM no 

permet que puguin participar en més d’una proposta. Demano disculpes als grups co-

proposants per no formar part del títol. 

 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup d’ERC-MÉS, presenta la proposta següent: 
 
“La publicitat té com a objectiu vendre un producte determinat, però molts cops infravaloren, 
discriminen i estereotipen a un col·lectiu determinat de persones normalitzant els tòpics al 
voltant del sexe. 
 
Imatges on es mostra el cos de la dona com a reclam publicitari, imatges estereotipades de la 
dona com a ens reproductor de l’espècie, imatges que perpetuen uns cànons de bellesa 
artificials són malauradament habituals i normalitzats a la societat.  
Una de les conseqüències més importants d'aquests cànons de bellesa, i també més perillosa, 
és que es vincula l'èxit social amb la imatge corporal que la persona posseeix. Aquesta 
pressió social pot afectar d’una manera especial els més joves generant, entre d’altres, 
trastorns alimentaris, depressió, bullying i exclusió.  
 
Segons el que marca la Llei 34/38, de 11 de Novembre, General de Publicitat, modificada per 
la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica de 28 de Desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere, en el seu article 3 estableix que "És il·lícita la 
publicitat que atempta contra la dignitat de la persona o vulnera els valors i els drets 
reconeguts a la Constitució, especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona", 
incloent específicament "Els anuncis que presenten les dones de manera vexatòria o 
discriminatòria, bé utilitzant particularment i directa el seu cos o parts d'aquest com a mer 
objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a 
comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament i coadjuven a 
generar la violència a que es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere”  
 
En l’àmbit català, la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masc lista, dicta 
que “En els mitjans de comunicació social que estiguin dins l’àmbit competencial de la 

Generalitat resten prohibides: L’elaboració i la difusió de continguts i d’anuncis publicitaris que, 
mitjançant el tractament o la posada en escena d’aquests, incitin a la violència masclista o la 



 69 

justifiquin o la banalitzin, o que vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes i 
misògins”. Aquesta llei modifica de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya de Catalunya, de la manera següent: “S’afegeix una lletra a l’article 132, 
d’infraccions molt greus, amb el següent text: La difusió i la realització de continguts o de 
publicitat que incitin a la violència masclista o la justifiquin o la banalitzin”. 
 
Tot i l'existència d'aquestes lleis que haurien de garantir la protecció de les dones davant la 
publicitat sexista, molts cops es continua perpetuant aquests tipus de publicitat.  
 
Des de fa anys hi ha polèmica i debat sobre el model d’oci a la nostra ciutat; incivisme, 
intoxicacions etíliques, botelló, problemes de seguretat, requisits d’accés, etc.  
 
Creiem important que els espais d'oci estiguin no només alliberats de missatges sexistes, si 
no també siguin més segurs, més cívics i més saludables. Per assolir aquests objectius és 
imprescindible la responsabilització del jovent, amb la seva participació com a principals 
usuaris de l’oci nocturn, en la definició integral d’aquest model. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres, proposa els següents 
acords: 
 
Primer. Promoure un model d'oci que garanteixi a la nostra ciutat la igualtat de gènere i elimini 
l'ús de la dona com a objecte publicitari desvinculat d’allò que es pretengui promocionar.  
 
Segon. Posar en coneixement dels organismes competents, l’Instititut Català de les Dones 
(ICD) i el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, de les empreses que 
incompleixin la Llei de Protecció Integral contra la violència de gènere i la Llei del dret de les 
dones per eradicar la violència masclista, per tal que aquests puguin aplicar les mesures 
sancionadores que corresponguin. Així mateix, en quant als processos municipals de 
contractació, prendre en consideració que l’incompliment de la Llei de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere i la Llei del dret de les dones per eradicar la violència masclista 
es consideri un factor excloent. 
 
Tercer. Incloure el Consell de Joventut i les entitats juvenils de la ciutat a la definició del nou 
Pla d’Oci Nocturn contemplat al Programa d’Actuació Municipal del 2016.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a totes les empreses del sector lúdic i d'oci nocturn de 
Mataró. “ 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Guirao, en 

representació de l’entitat Dones Reporteres de Mataró, qui diu que la proposta de resolució vol 

definir el model d’oci nocturn que volen a Mataró. És important que els espais d’oci estiguin 

alliberats de missatges sexistes, per evitar la perpetuació de rols de gènere, i és vital per la 

formació del jovent, eradicar el masclisme publicitari, per crear un marc igualitari entre homes i 

dones. Demanem que es vetlli pel compliment de la llei, la qual prohibeix la publicitat on es 

mostri a la dona de forma vexatòria o cosificada i que l’Ajuntament vetlli pel seu compliment. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que és trist que es segueixi fent la vista grossa a la publicitat sexista encara que està regulat. 

Però si això succeeix és també perquè no hi ha una denuncia global per part de la societat. La 

publicitat està a l’abast de tothom, i per això votarem a favor. 

 

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

que agraeix als joves de les Joventuts d’ERC per no restar indiferent a la violència masclista 

que sofreixen moltes dones i companyes. 

 

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

que no és proposant perquè no pot. Em sembla molt bona idea és un gran acord, i no tant sols 

ens hem de quedar amb les paraules, hem d’anar més enllà per eliminar aquesta xacra. Hem 

de ser combatius en aquest sentit que colpeja a la societat en general. 

 
 

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

Ciudadanía, Dona les gràcies al grup d’ERC que va acceptar les seves petites aportacions. 

Compartim 100% aquesta proposta, cal combatre la violència de gènere. I també compartim el 

tema de l’oci. Però puntualitzar que el sector de l’oci ha canviat aquesta ciutat, aportant molt a 

aquesta ciutat, actualment és més divertida. Ha sofert un canvi gràcies als emprenedors de 

l’oci que han fet canviar la ciutat en sentit positiu. Mataró és un referent i ve gent de tota la 

comarca, i l’objectiu d’aquest procés és que la publicitat no sigui sexista, que sigui bonica, que 

no existeixi el “botellón”i que no hi hagi incivisme. 

 

 
La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada de Joventut i Dona, dona les gràcies a 

les Joventuts d’ERC, per iniciatives com aquestes, que suposen potenciar les relacions lliures 

respectuoses i igualitàries. Votarem a favor i estem totalment d’acord. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

17   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA 

BRETXA DIGITAL A MATARÓ.  

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

presenta la proposta següent: 
 
“Coincidint amb la celebració, aquest passat febrer de 2016 ,  del Congrés Internacional de 
Mòbils a Barcelona, es va publicar un interessant estudi sobre el diferent nivell i oportunitats d’ 
accés als diferents servis que ofereix la connexió a la xarxa digital i l’alfabetització digital 
també a la ciutat de Barcelona i l’ impacte i les conseqüències que aquest fet, la diferència 
entre la digitalització dels barcelonins, té pels habitants de la capital de Catalunya. 
 
L’estudi recull una diagnosi sobre el nivell d’accés i els usos dels ciutadans a Internet amb 
l’objectiu de mesurar els nivells de digitalització de la ciutat i d’identificar-ne les oportunitats i 
els àmbits prioritaris de desenvolupament. Avaluar les variables que determinen un major o 
menor ús d’Internet de la població de Barcelona i determinar les barreres que impedeixen 
l’accés i ús de les noves tecnologies d’una part de la població barcelonina. 
 
A l’informe es defineix el concepte d’escletxa digital com el diferent impacte que esta tenint el 
fenomen digital en el desenvolupament personal i professional dels ciutadans. 
 
Entre la multitud de dades que ens aporta voldríem ressaltar les següents: 
 
-  Els barris amb més i millor connexió a la xarxa. 
 
-  La connexió efectiva dels barcelonins a Internet i l’ús que en fan. 
 
-  A quines zones i barris de la Ciutat Comtal hi ha uns majors i menors índex de connexió i 
d’ús de la xarxa. 
 
-  Les característiques personals, econòmiques i socials de les persones que utilitzen en major 
o menor mesura Internet. 
 
-  La comparació amb l’entorn més immediat Catalunya, Espanya i no tan proper U.E. sobre 
connexions i usos d’Internet. 
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I tot això amb l’objectiu d’implementar mesures per tal de disminuir les diferències entre barris 
i grups de població per tal d’assolir graus alfabetització digital més homogenis a la ciutat i fer-
ne un us d’ Internet cada vegada major i més eficient per tots els grups de població 
independentment d’ on visquin i del seu extracte social i/o econòmic. 
 
Creiem que les dades i la reflexió que ens aporta l’informe del qual els hem exposat el 
contingut es fa a dia d’avui una eina indispensable per qualsevol localitat que tingui entre els 
seus objectius, com creiem que tenen totes, la millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants, i sens dubte l’alfabetització digital de tota la població és un indicador de qualitat de 
vida pel que cal fer els esforços necessaris per tal d’assolir uns nivells alts i homogenis a tot 
Mataró, és per aquest motiu que proposem al Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
 
-  L’Ajuntament de Mataró cercarà els recursos necessaris per tal de realitzar un estudi el més 
ampli possible que reflecteixi el nivell d’alfabetització digital i tots els paràmetres relacionats 
amb aquest fet  a la nostra ciutat per grups d’edat i per barris per tal de poder treballar per tal 
de que l’ anomenat fenomen d’escletxa digital sigui el menor dels possibles a la nostra ciutat.” 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que  

La penetració d’Internet a les llars, és qüestió del nivell de la renda familiar. L’Estat espanyol 

té les connexions a Internet més cares i lentes de l’UE. En comptes d’invertir diners en estudis 

que certifiquin el que ja sabem, pensem que, seria molt millor facilitar la banda ample a la 

ciutat, afavorint el desplegament de la fibra òptica a operadors locals que ofereixen preus més 

socials, invertir en l’alfabetització digital per majors de 45 anys, dones i gent gran, i fer cursos 

per especialitzar a la gent dins del mercat laboral. Ens abstindrem en aquesta proposta per 

falta de concreció però reconeixem que compartim la direcció de la vostra exposició. 

 

 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que donaran suport 

a que es faci l’estudi, creiem que és necessari, però volem una certesa de que es farà realitat 

aquest estudi, ja que sense tecnologia les persones queden marginades, i perden 

oportunitats. És necessari que la tecnologia estigui a l’abast de tothom. 

 

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

Ciudadanía, considera que és una proposta encertada, però discrepa del que diu el Sr. 

Cuellar, perquè la renda sí té a veure, però també ho tenen els problemes de formació, que és 

una dificultat afegida. D’altra banda, fins ara l’Administració digital era una opció i ara és un 

imperatiu que deixa fora a moltes persones. Podríem localitzar les persones amb aquestes 

restriccions, però des de l’àmbit públic no podem deixar a persones aïllades sense poder 
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accedir a aquests serveis. Hem de mantenir l’Administració presencial, mentre hi hagi aquesta 

situació, i no deixar una part de la població sense accés, per exemple, com passa quan es 

demana hora al metge. L’administració digital ha de ser un avanç no una dificultat ni una 

imposició. 

 
 

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

ajuntament del segle XXI, ha de millorar la qualitat de vida del ciutadans, però és cert que s’ha 

de tenir un estudi del nivell d’alfabetització de les tecnologies i actuar segons les necessitats 

d’aquestes, ja que, podria no servir de res. L’alfabetització digital ens iguala i ens cohesiona i 

és imprescindible que l’Ajuntament treballi per fer disminuir l’escletxa digital a la nostra ciutat.  

 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que el vot serà 

favorable i pensan que es una bona idea. Abans de prendre mesures fa falta estudis, anàlisis. 

El nostre observatori, on analitzem les dades, també ha de treballar i actualitzar aquest tipus 

de dades com l’alfabetització digital. Des del punt de vista de la formació, hi ha cursos, 

recursos tecnològics a les biblioteques, casal de joves, d’avis. Finalment, caldrà fer un esforç 

important en infraestructures com fibra, wifi, etc. Treballarem no només en l’estudi sinó també 

en les seves conseqüències.  

 

 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
agraeix als grups que donen suport a aquesta moció. Dir al Sr. Cuellar que mai presentem 

mocions en cascada, ni fem quasi declaracions institucionals. Sobre la renda familiar, sí té a 

veure i no, ja que personalment, sí que puc pagar-me una bona connexió, però tot i que pugui, 

no la tinc perquè no és factible a la meva zona.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
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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 de 
Plataforma per Catalunya (1),  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. 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT A LA MARXA 

SOM A MATARÓ. 

 
El senyor Joaquim Fernàndez, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

la proposta següent: 

 
“La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà totes les 
comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a 
Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí 
(www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà 
assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de 
democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i 
per a tots. 
 
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles 
persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar. 
 
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’ El Camí -  Serveis de 
Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual 
transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya 
(www.reiniciacatalunya.cat).   
 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça 
camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer 
vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un 
projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics 
del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears 
com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari 
d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que 
facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró compta entre els seus compromisos i objectius el foment de 
la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una 
societat més justa, pròspera i sostenible. 
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del 
país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma 
col·lectiva. 
 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 
 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes 
culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 
disponibilitat. 

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 
 
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Mataró el dia 19 de juliol 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera 
que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè 
fomenta la democràtica participativa. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a facilitar les infraestructures i serveis 
necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara:  

 Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi. 
 La logística i organització dels àpats populars pels marxaires, en cas de realitzar-se’n. 
 La seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura 

sanitària i el guiatge en cas necessari dins del seu terme municipal. 
 Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitar el procés 

participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 
 Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local 

a través dels mitjans de què disposi. 
 Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i nucli 

urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística de 
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senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, 
culturals i econòmics per al municipi i comarca. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a fomentar aquest recolzament entre els 
municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), 
al Consell Comarcal del Maresme, a presidència de la Diputació de Barcelona, a presidència 
del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 

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

manifesta que és una iniciativa per promoure la participació ciutadana en el procés constituent 

de la nova República Catalana. És una proposta encertada, pràctica, prepositiva, que dona la 

paraula al poble i li donarem suport. Hem d’obeir el mandat del poble i decidir quin país volem, 

plantar cara a les suspensions múltiples de lleis catalana, com la llei de la pobresa energètica, 

la de igualtat home dona, la llei contra el fracking, la llei de les energies nuclears, la llei dels 

impostos bancaris de les grans rendes. Nosaltres entenem que amb aquestes iniciatives com 

la marxa Som Mataró creem solidaritat al municipi. Hem de fer pinya contra les imputacions a 

càrrecs electes per ser coherents amb el seu mandat i amb el programa pel que varen ser 

escollits. Hem de rebutjar les mesures administratives dictades pel govern espanyol per 

imposar la llengua castellana. 

 

 

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

que quasi no fa falta que parli. Li agraeixo que parli clar, els de la CUP tenen això. En alguns 

moments pots tenir dubtes, però arriba el senyor de la CUP i ho diu clar. He de dir un parell de 

coses: Quan parli del poble català, a aquest poble no em posi. Jo em puc sentir tant català 

com vostè, perquè tenim uns valors molt diferents. Això és reviure el que va passar l’any 2014, 

i ens tornarem a gastar moltíssim diners, que per això sí que hi ha diners, per altres coses no, 

però per això sí. D’aquí uns dies farem el Correllengua que és similar a això. Em reitero, li 

agraeixo que vagi de cara, i òbviament votarem que no. 

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

Ciudadanía, no es vol reiterar, comparteix els arguments del Sr. Lopez. Això sí, l’ajuntament 

ha de ser neutral, i no hi ha neutralitat. Els moviments politics són de les forces que es puguin 

mailto:info@lamarxasom.cat
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mobilitzar però l’ajuntament no pot finançar cap moviment, amb el pressupost de tothom ja 

que hauria de ser neutral. Nosaltres votarem en contra, i entenc que tothom ho hauria de fer 

perquè l’ajuntament s’hauria de mantenir al marge i ser neutral. 

 

 

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

partits que parlen clar i altres no tant i barregen coses, per això farem un par de comentaris. 

Primer, com estem en un país inclusiu i que no imposem res, els vuit cognoms catalans no els 

té pràcticament ningú. Si hem de parlar d’inversions i glòries dels procés ja posats a barrejar 

temes parlaria del que li ha costat al govern espanyol la remuneració del Projecte Castor, però 

no té res a veure amb el que estem votant. Nosaltres li donem suport. 
 
 
 
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, diu que si l’alcalde li dóna la 

paraula ja poden imaginar que el nostre vot serà diferent dels nostres socis de govern. Quan 

vaig demanar que m’expliquessin cóm és aquesta marxa, vaig veure quina era la vessant 

política que hi havia, i lògicament el nostre vot, serà en contra. Potser l’adient seria un vot 

diferenciat, no recolzem la marxa però com a grup del govern, com per qualsevol acte cívic, 

quedem a disposició dels seus organitzadors per tot el que els puguem ajudar en quant a 

infraestructures o seguretat, però nosaltres ho veiem com una iniciativa civil més i no 

compartim la vessant política que la segueix. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró es manifesta a favor. 
Sinó recordo malament, i tornem a l’origen, votem una proposta de resolució neutral i light. És 

una iniciativa social, venim a fer política i a posicionar-nos. Apart d’això, s’arreglaria essent 

valents amb el dret a decidir, parlant clar i fent un referèndum. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 
membres del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als 
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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). 

Vots en contra: 12,   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 del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als 
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Abstencions: Cap.  
 
 

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

DEFENSA DE LA COOFICIALITAT DE LES LLENGÜES EN 

CATALUNYA I DE RECONEIXEMENT DE LA SEVA PLURALITAT 

LINGÜÍSTICA.  
 

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la proposta següent: 

 
“Atendiendo que según el IDESCAT, la lengua habitual del 50,7 % de los catalanes es el cas-
tellano y que el catalán es la lengua habitual del 36,3 % de los catalanes. 
 
Atendiendo que la Constitución establece, en su artículo tercero, que el castellano es la len-
gua española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en 
las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
 
Atendiendo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece, en su artículo 6.2 que todas 
las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y que los poderes públicos 
de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de este dere-
cho.  
Atendiendo que de acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no 
puede haber discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas. 
 
Atendiendo que la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, del Tribunal Constitucional, 
establece que la administración no puede establecer ninguna preferencia en el uso de las len-
guas para preservar el derecho de los ciudadanos a escoger la lengua en que se relacionan 
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con la administración. Y que el TSJC se ha pronunciado en esa línea respecto a los reglamen-
tos lingüísticos de la Diputación de Barcelona y la Diputación de Lérida, como también del 
Reglamento del uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Atendiendo que todo lo anterior es la expresión jurídica que preserva los derechos lingüísticos 
de los ciudadanos de Cataluña 
 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
propone al Pleno de Mataró la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Declarar el compromiso del Ayuntamiento de Mataró con la defensa de los dere-
chos lingüísticos de los catalanes y la cooficialidad del castellano y del catalán en Cataluña, 
de acuerdo con la realidad social y jurídica expresada en la exposición de motivos. 
 
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Mataró a modificar el Reglament per a l’ús de la Llen-
gua Catalana para adecuarlo a derecho. Mientras que se esté procediendo a esa adecuación, 
el Ayuntamiento deberá: 
 

a) Disponer de las ordenanzas municipales, formularios, impresos y cualquier otro do-
cumento de carácter administrativo, sea en formato físico o digital, como mínimo en 
las dos lenguas oficiales, para preservar la libre elección o preferencia de uso lin-
güístico de los vecinos. 

b) Enviar las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento a los vecinos del municipio, 
como mínimo, en las dos lenguas oficiales. 

c) Preparar los programas de las fiestas municipales, así como cualquier documenta-
ción informativa que se dirija  a la ciudadanía  como mínimo, en las dos lenguas 
oficiales. 

d) Disponer que la web que dependen del Ayuntamiento, esté como mínimo, en las 
dos lenguas oficiales.” 

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

representació d’Omnium Mataró-Maresme, qui expressa que la intervenció té el recolzament 

de la ANC, Plataforma per la Llengua i coordinadora de les associacions per la llengua 

Catalana. Fa un rebuig explícit a la moció que presenta el grup municipal de Ciutadans. Per 

varies raons: per raó de legalitat, el Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Mataró es 

va aprovar fa 20 anys i no ha estat discutit per cap instància judicial ni administrativa. L’Estatut 

d’Autonomia estableix que la llengua de Catalunya és el català i és la llegua d’us normal de 

les institucions públiques. Per raons de normalitat, ja que el reglament s’ha aplicat sempre 

sense causar cap perjudici a cap persona i perquè ens cal seguir defensant la nostra llengua 

ja que no te un reconeixement oficial i jurídic i experimenta una ofensiva pel part dels govern 

espanyol i, el més rellevant, perquè la moció no te com a objectiu defensar la normalitat o la 

legalitat de les llengües que es parlen a Catalunya sinó crear artificialment un conflicte 
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lingüístic en un país on gracies als ciutadans i a les forces polítiques majoritàries no ha estat 

mai motiu de tensió. Per exemple l’ús del català a l’escola es una eina de cohesió com ho 

acrediten dades objectives. No hem trobat mai en el partit que presenta la moció una postura 

activa favor del us del català a la justícia, o en defensa del us del català a les escoles del País 

Valencià o de les Illes. àmbits en que el català és discriminat tant de fet com de dret. La moció 

només és dirigeix a aquells àmbits on el català ha aconseguit la normalitat con a l’escola o 

l’administració municipal però no és dirigeix a aquells àmbits en que el català no es respecte 

ni de fet ni de dret. Mentre a les nostres ciutats un milió i mig de persones viuen en situació de 

pobresa, 26% de la població té risc d’exclusió social, 200.000 persones no tenen cap ingrés, i 

més de mig milió de persones estan a l’atur, es produeixen més de 30.000 execucions 

hipotecàries i la preocupació estrella del grup polític Ciutadans és crear tensions sobre 

conflictes lingüístics inexistents en la nostre societat. La realitat nacional de Catalunya és una 

excepció històrica cultural i sociopolítica en l’entorn europeu. No s’explica sense el compromís 

i persistència dels ciutadans d’aquest país i dels que han vingut de fora i s’han volgut integrar. 

En un país on el 70% del ciutadans tenen orígens de fora de Catalunya, el català és un punt 

de trobada. Volem des del respecte mutu respectar totes les llengües que es parlen a 

Catalunya. Preguem que es rebutgi de forma clara i explícita la moció que es presenta avui, 

demostrant que la gran majoria de la societat catalana esta a favor de la convivència 

lingüística. 

 

 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Juliana Bacardit, en 

representació de la Coordinadora d’Associació per la Llengua (CAL) al Maresme, qui expressa 

que volem viure plenament en català, que sigui la llengua comuna de tota la ciutadania, que 

sigui una llengua útil en tots els seus àmbits d’us. Si reintroduïm una altra vegada el castellà 

com a llengua d’us en els pocs àmbits en que el català ha millorat la seva situació, a poc a poc 

s’anirà consumant la substitució lingüística del català cap el castellà.  

 

 

 
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, presenta una 
ESMENA A LA TOTALITAT dels grups municipals de Convergència i Unió i 
Socialista a la proposta de resolució que presenta el grup municipal de 
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Ciudadanos  en defensa de la cooficialitat de les llengües en Catalunya i de 
reconeixement de la seva pluralitat lingüística 
 
“Atès que tant la llengua catalana com la castellana són llengües d'ús habitual i majoritari de la 
població de Catalunya.  
 
Atès que la convivència lingüística ha estat reconeguda com un dels signes d'identitat de 
Catalunya. 
 
Atès que l'Estatut d'Autonomia estableix, en el seu article 6 que la  llengua pròpia de 
Catalunya és el català i com a tal, és la llengua d'ús normal de les Administracions públiques, 
així com també estableix que també el castellà és llengua oficial i que totes les persones 
tenen dret a utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya el dret i el deure de 
conèixer-les i que els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per 
facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. 
 
Atès que la Llei 7/1983, de Normalització Lingüística de Catalunya estableix que el català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Generalitat i de l’Administració territorial 
catalana, de l’Administració local i de les altres corporacions públiques dependents de la 
Generalitat. 
 
Atès que el català com a llengua pròpia s’utilitza en l’administració, sense perjudici del dret 
dels usuaris de poder sol·licitar-ne una versió en castellà. 
 
Atès al fet que l'article 33.1 de l'Estatut estableix que els ciutadans tenen el dret d'opció 
lingüística.  
 
Per tot l'anterior, és pel que els Grups Municipals del PSC i de CiU, proposen al Ple de Mataró 
l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Mataró amb la defensa dels drets 
lingüístics de la ciutadania de Catalunya. 
 
SEGON.- Proclamar la plena vigència del Reglament per a l’ús de la llengua catalana de 
l’ajuntament de Mataró, de l’any 1996. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’ajuntament, 
adequar-ne la seva aplicació a la realitat lingüística de la ciutat i als objectius estratègics de 
posicionament de ciutat. Per això s’insta l'Ajuntament de Mataró a prendre les següents 
mesures: 
 
a) Disposar de la normativa municipal (ordenances, reglaments, bans), sigui en format físic o 
digital, com a mínim en les dues llengües oficials. 
 
b) Disposar que la informació de les pàgines webs que depenen de l'Ajuntament, estigui com 
a mínim en les dues llengües oficials.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no sap que fa Convergència en aquesta moció. 

He quedat sorprès. Crec que han volgut quedar bé. No diré gaire més coses, perquè estic 

d’acord amb els companys. Es compleix la llei rigorosament ja que la llengua vehicular de 

Catalunya és el català. Encara no hem assolit els objectius amb de la llengua catalana i ja 

portem més de trenta anys. Hem de reconèixer que la immensa majoria de representats han 

apostat per la normalització lingüística. Crec que no hi ha conflicte. Entenc que aquesta 

proposta de resolució, és absolutament desestabilitzadora i pretén crear problemes on no hi 

ha. La ciutat té altres problemes, i el estar discutint sobre això, crec que no és necessari. 

Curiós que defensin el bilingüisme i la seva proposta estigui només en castellà. 

 

 

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

que votaran favorablement. La pluralitat linguística és la que és. Utilitzar les dues llengües és 

normal. El problema és quan s’utilitza el tema de la llengua com arma política, bé per separar 

o unir. La proposta la trobem correcta, ja que creiem que l’Ajuntament ha de ser un reflex del 

bilingüisme. Votarem a favor la proposta de Ciutadans i en contra de la proposta del govern. 

 

 

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

la força està al carrer, en la gent, i en les entitats. Agraeix a Òmnium Cultural i la CAL el treball 

que han fet per aconseguir rebutjar la proposta de Ciutadans. Per la CUP el català és la 

llengua història, i apostem per que sigui la llengua comuna i de cohesió social i la llengua de 

referència de la futura República Catalana, amb l’occità a la Vall D’Aran. Apostem pel 

plurilingüisme, a part del castellà i el francès hi ha moltes altres llengües que conviuen amb el 

català. És una pèrdua de temps les propostes que ens presenten ple rere ple el grup de 

Ciutadans, com ara la proposta de l’armada invencible o les instruccions en castellà dels 

desfibril·ladors. La proposta arriba casualment a les portes d’ unes eleccions espanyoles, per 

tant, és una proposta electoralista i populista. Aquesta proposta imposa més castellà a les 

escoles, ajuntaments, mitjans públics. Aquest bilingüisme, és una fase transitòria. Per tant, 

rebutgem la ideologia de Ciutadans perquè falseja la realitat i s’empara en una legalitat 

imposada a cops de sentencia pels tribunals espanyols, una legalitat que no ens representa 

com a poble i que es fonamenta en la jerarquització de les llengües establerta en la 

Constitució Espanyola que també rebutgem. La CUP no permetrà que es carreguin l’ús del 
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català a l’ajuntament de Mataró. No acceptarem cap rebaixa al model lingüístic de 

l’ajuntament. Senyors del PSC, en el país que voleu construir no compteu amb nosaltres; 

trencar la convivència per un grapat de vots és una actitud miserable. Per nosaltres les 

persones que utilitzen la llengua com a moneda de canvi tenen un nom, botiflers.  

 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana al Sr. Cuellar, per la convivència del Ple 

i sabent que no ho farà perquè ja el comença a conèixer, que retiri les paraules de “miserable” 

i “botifler”. Des dels meus inicis a la política he respectat la convivència i la diversitat i això 

significa que mai he qüestionat qualsevol opció per molt diferent que fos de la meva, mai he 

dit miserable a un company de ple. Per tant li prego que rectifiqui les seves paraules. 

 

 

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

felicita al Sr. Cuèllar, perquè demà serà titular als mitjans de comunicació, potser és el que 

estan buscant, retroalimentar-se. Nosaltres ens agrada més fer propostes com ara 

promocionar la ciutat en diversos idiomes. He sentit algunes coses que em preocupen. No cal 

faltar el respecte a ningú, ni pidolar vots en castellà i després suprimir-lo de la vida, crear una 

associació en castellà i després negar qualsevol dret d’utilitzar el castellà públicament, això 

diu molt de les persones. Avui han tingut la decència de no portar un representat del seu partit 

a intervenir en el Ple. Això és la mala política. Si ERC i Convergència no haguessin anat junts 

a les ultimes eleccions catalanes el partit que esteu demonitzant hagués estat la segona força 

a Catalunya. Aquest és el model d’èxit, és poder trobar a Mataró cartells en qualsevol idioma 

menys en castellà, que és la llengua com a mínim de la meitat del mataronins. Que puguis 

matricular-te d’activitats, però no en castellà. Tinc tot el dret a expressar la meva opinió sense 

que em xiulin i sense sentir comentaris perquè aquí no hi ha societat civil. Estic indignat. 

Desprès de 12 anys de regidor, mai he faltat al acte institucional de Sant Jordi, però jo tinc el 

sentiment de que m’han fet fora de la festa de Sant Jordi. Quan algú barreja societat civil, vida 

cultural i política està fent fora a una part de la societat mataronina. Ens han fet fora, és 

aquest el sentiment. I no només el meu també el de la gent que represento. Per tant, cadascú 

és lliure de fer el que vulgui. Lamento profundament que haguem arribat a aquesta situació. 

Atenció en equiparar llibertat amb un idioma i imposició i dictadura amb un altre. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que no entraran en 

una guerra que no existeix. Els catalans i les catalanes des de sempre hem estat una terra 

acollidora oberta i pionera i la convivència entre cultures és exemplar. Que el català sigui 

prioritari com a llengua forma part d’una normalització lingüística, no oblidem que la llengua 

catalana ha estat durant la dictadura maltractada, és un deure de justícia social, treballar per 

canviar això. El nostre grup de majoria de castellanoparlant fills de diferents migracions estem 

en contra d’aquesta moció per entendre-la fora de lloc, a no ser que sigui per electoralisme. 

En aquest prec demanen facilitar a la gent informació, i si fos en diversos idiomes podríem 

entendre-la però aquesta forma de presentar aquesta proposta sembla que és per 

l’enfrontament. Les llengües son eines per la comunicació entre pobles i no eines 

instrumentalitzades per dividir. La fragmentació a Mataró no existeix i ho diu una filla 

d’andalusos que viu en un barri castellanoparlant. Amb el meu respecte a totes les llengües, 

mostrar que formen part d’una cultura i historia i les hem de respectar i donar suport. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix a la Sra. Morón 

que hagi centrat la proposta que s’està discutint. Ja que s’ha parlat d’eleccions i de Sant Jordi 

i hem acabat rebent nosaltres per la campanya del 20D, que es va fer en castellà per 

demostrar que a nosaltres, a diferència d’altres grups, no hi ha cap llengua que ens faci nosa, 

i menys aquelles que són nostres i estimem i que juntament amb l’anglès i algunes altres són 

llengües d’accés al món. El cas de Mataró no és un cas aïllat, la bel·ligerància de Ciutadans 

vers les llengües ja ha passat a altres poblacions, com a El Ferrol on volien eliminar el gallec, 

a León, a l’Aragò i Valencia. És inútil intentar argumentar res perquè aquesta moció utilitza les 

llengües com arma electoral i aquesta és una línea que nosaltres no volem traspassar. Com a 

membres d’una comunitat que porta segles sota el règim pseudocolonial de donar 

explicacions pensàvem que la qüestió lingüística feia temps que estava superada. A Mataró 

els usos lingüístics son ajustats a la llei. Ciutadans ja ha proposat una administració bilingüe a 

altres poblacions com a Santa Coloma de Gramanet, la població que al 1983 va inaugurar el 

projecte d’èxit que és la immersió lingüística. Allà la defensa del català ja es va dir que era una 

cosa de tots. Allà la seva alcaldessa Sra. Parlon va dir que no a aquesta mateixa moció. Com 

allà espero que tots els partits compromesos amb la defensa del català es refermin en aquest 
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objectiu. El nostre projecte és electiu, no obligatori. Cap idioma ens fa nosa. De moment, el 

que farem és votar que no a les dues propostes. 

 

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

van voler participar en la redacció del text amb la voluntat que fos possible compartir-lo amb 

altres grups, però finalment no ha estat possible, per la diversitat i discrepància. Vam intentar 

abordar el tema des de l’àmbit de l’administració local, però ha esdevingut una qüestió 

ideològica; per això el nostre grup es retira de l’esmena a la totalitat que avui s’ha presentat. 

El nostre grup no pot compartir la filosofia de la proposta de Ciutadans. L’esperit del text, ens 

ve a dir, que la llengua oficial de tota Espanya és el castellà, i que per tant segons ells 

nosaltres estem fora de la legalitat i que hauríem d’adequar el nostre reglament lingüístic a la 

llei. Aquesta és l’essència de la proposta que de forma malèvola ens ha presentat el grup 

municipal de Ciutadans. El que vostès diuen no s’ajusta a la veritat, ja que utilitzant dades del 

IDESCAT, la llengua habitual del 47,4% dels catalans és el català. I el castellà del 35,1 % 

dels catalans. Han agafat unes dades que ja els hi va bé pel seu discurs El que volen fer 

veure es que hi ha una minoria subjugada i creiem que aquest debat es fals, ja que han 

obviat un grapat de llengües. Tothom sap quans canals de televisió hi ha amb una llengua i 

amb un altre, és absurd pensar que la tercera llengua més parlada del planeta perilla pel 

català. Ens demanen el compromís amb els drets lingüístics de tothom com si aquest 

ajuntament els hagués vulnerat. Aquest ajuntament sempre ha estat escrupolós, ha atès a 

tots, en castellà o català, i no s’ha deixat d’atendre a un Mataroní per la llengua que ha 

utilitzat. El nostre grup, mai ha qüestionat la política lingüística d’altres grups polítics. El 

Reglament lingüístic de l’ajuntament és plenament legal, complim l’ Estatut de Catalunya, on 

diu que la llengua és el català i que com a tal s’utilitzarà en les administracions públiques 

sense perjudici del castellà. Per això ens molesten les seves insinuacions. Aquesta ciutat 

necessita mirar endavant, posicionar-se en un entorn més positiu. Aquesta ciutat s’ha de 

posar al dia. Hem d’actualitzar les planes webs en ambdós idiomes oficials, perquè qualsevol 

persona pugui entrar. I també en qualsevol altre idioma, per promocionar la ciutat i aconseguir 

que la gent de fora ens vingui a veure. La pàgina vine a Mataró està en quatre idiomes. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, conclou que no poden imaginar com de gran és 

el meu respecte cap a els cartells en defensa del català d’aquesta sala. El meu respecte és 
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tan gran com la solitud de saber que per pensar lleugerament diferent hem estat batejats de 

miserables i botiflers.  
 
 

El Sr. Alcalde posa a votació la ESMENA A LA TOTALITAT: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 6,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.   
Vots en contra: 21, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 
membres del grup municipal 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 de la 
Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 
membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a la regidora no 
adscrita (1).  

Abstencions: Cap.  

  
El Sr. Alcalde posa a votació la proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans – 

Partido de la Ciudadanía:   

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 6, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als 
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),   

 
Vots en contra: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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: Cap.  

 

 

20  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PEL FOMENT DE LA 

CONCILIACIÓ FAMILIAR EN L’ÀMBIT LABORAL. 

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

la proposta següent: 

 
“El que diferencia a les societats que pretenen ser socialment justes, és la recerca incansable 
per garantir als seus ciutadans un equilibri perfecte entre drets i deures. 
Actualment i gràcies a les contínues polítiques de destrucció de drets perpetrades en tots els 
àmbits de la societat, els treballadors es troben en una situació de desemparament total, 
exposats en algunes ocasions a situacions d’alarma. 
 
Des de Plataforma per Catalunya la posició és ferma i clara, estem a favor de què es faciliti i 
es pugui conciliar la vida familiar amb la vida laboral dels treballadors, tant de l’empresa 
privada com de l'Administració Pública. I és per això que defensem l’ampliació de la durada 
dels permisos de paternitat, maternitat, lactància i altres permisos relacionats amb l’atenció 
familiar. 
 
Creiem que cal fomentar la natalitat i conjugar les responsabilitats familiars o personals amb el 
desenvolupament laboral de les persones. Aquest ritme laboral frenètic, la liberalització 
d’horaris i una agressiva restricció de drets laborals, es tradueix en una pèrdua de consciència 
sociofamiliar, passant de dedicació laboral completa a dedicació exclusiva, i en molts casos 
excloent, per poder ser competitius al món laboral. 
 
És molt important l'estabilitat familiar i la conciliació laboral, així com que els fills es formin i 
creixin tenint a la família al seu cantó, en el seu entorn social i educatiu en els seus primers 
anys. 
 
Aquesta semi esclavitud fomentada en moltes ocasions per als que dirigeixen els mercats, 
que volen incrementar vendes o producció sense importar el cost social, en molts casos, 
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creen una competència feroç amb països on els drets laborals no existeixen. Això està 
afectant greument a la conciliació de la vida familiar i laboral de les nostres famílies, ja que 
(els que tenen la sort de tenir un lloc de feina) es veuen obligats a treballar en jornades rígides 
que impedeixen compatibilitzar els horaris laborals dels pares i mares amb els horaris 
escolars. 
 
Considerem que s’han d’impulsar les mesures necessàries per a la conciliació de la vida 
familiar i laboral del nostre propi Ajuntament i del que depengui de nosaltres, i per això, 
entenem que s’ha de promoure des de l’àmbit competencial municipal que les famílies puguin 
compatibilitzar família i treball, dos pilars bàsics del nostre país. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) presenta els següents 
acords:  
 
1. Incloure clàusules en els concursos municipals en que es valori que l’empresa hagi introduït 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. Sent atorgada la puntuació en funció del 
nombre i qualitat de les mesures. 
 
2. Incloure clàusules en els concursos municipals per tal de què les empreses que es 
presentin hagin d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar 
de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte.” 
 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que aquesta proposta és oportunista, perquè al ple d’abril, al 

punt 21, va sortir aquest tema; jo mateix vaig fer una aportació dient el següent: “Creiem que 

s’han de gestionar correctament els serveis públics i no disparar els costos però no podem 

deixar que els serveis externalitzats es valorin només pel seu cost econòmic. Moltes de les 

adjudicacions que hem contractat a empreses privades, el cost econòmic, molt inferior al preu 

de sortida, ha estat el principal factor per a la concessió, i aquesta rebaixa normalment és 

conseqüència de disminució de places laborals i empitjorament de les condicions dels 

treballadors de les empreses. Necessitem reformular les pràctiques cercant el que és millor 

pels ciutadans. Hem de treballar en ares de garantir el millor servei per a la ciutadania i per les 

condicions dels treballadors, per a que l’oferta econòmica no sigui el factor desencadenant de 

la concessió” Vostè ens ho està dient com si fos una proposta nova. Quan el govern ja s’ha 

compromès a crear una comissió d’ ètica bon govern i transparència, que ha més presidirà un 

regidor dels grups de l’oposició, i dins de la comissió ja parlarem d’això. Però Sra. Lora, és 

tramposa perquè ens coneixem tots, i vostè calça un peu que no vol incloure a tothom en la 

contractació publica, vostè aposta xenòfobament per no incloure a algunes persones com 

magrebins i musulmans, a mi no m’enganyarà. Per això el meu grup li donarà un vot negatiu. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,diu 

que per posicionar la CUP, el vot serà negatiu. Entenen que el que demana Plataforma  es va 

aprovar al desembre, no hi ha cap raó per tornar-ho a fer. Tot això ja ho vam parlar. Entenem 

que ja s’estan treballant, per això votarem en contra. 

 
 

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

que faran el que acabi fent el grup ERC. Com ha dit la Sra. Polvillo això ja es va aprovar. 

Entenc que la Sra. Lora no ho fa amb mala fe, però no s’ha adonat que ja s’ha aprovat. El ple 

passat el grup d’ERC va presentar una proposta, i avui tenim un prec, demanant el que ja es 

va demanar i aprovar, llavors, el que val per uns val per uns altres. El millor seria retirar la 

proposta, no s’ho prengui malament. Nosaltres ens abstindrem. 

 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que quasi fa un any 

que estan treballant en aquest Ple. Sento que la proposta presentada per la Sra. Lora sigui un 

plagi del que es va presentar anteriorment. Així doncs, ni sí ni no, el que no farem és treballar 

el doble. A part d’això, seguint la línia del company Esteve Martinez, segurament podem llegir 

entre línies que vostè exclouria a un sector important de la població, doncs, amb molt més 

motiu, no podem donar suport a aquesta proposta de resolució. 

 

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

Ciudadanía, diu que ha estat mirant la moció i és veritat que hi ha algunes presentades 

similars. Nosaltres, tot i ser similars, hem tingut respecte, hem llegit la moció. No he vist en la 

moció cap indici a discriminar cap grup en concret. La moció és correcte, estem d’acord amb 

la conciliació familiar i laboral. Nosaltres no discriminem cap grup, el que votem és la moció, 

per això, tot i ser una moció que ja s’ha aprovat, votarem a favor. 

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

coincideix amb els arguments dels companys, sobretot amb el Sr. Martínez. Considerem que 
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això ja està cobert per acords anteriors del ple i comissions de treball que han de posar-se en 

funcionament de seguida. En conseqüència, votarem que no. 

 
 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, considera que en altres 

propostes ja han acordat que es treballarà aquest tema, per tant el mandat ja el tenim. 

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

gràcies al grup que votarà a favor. Crec que la qüestió és votar en contra, nosaltres creiem 

que és una proposta molt concreta. És cert que ERC al mes de desembre va presentar una 

proposta similar, però em vaig assabentat l’altre dia ja que estava de baixa de maternitat. Vaig 

buscar l’acta del ple i els acords. Aquesta proposta era una proposta en suport de l’iniciativa 

de la reforma horària i genèrica. Els acords són completament diferents. Per tant, crec que la 

missió és votar en contra de les nostres propostes. És cert que es parla de la conciliació 

familiar en l’àmbit laboral, però el que nosaltres presentem és un tema molt concret: clàusules 

als concursos municipals. Si vosaltres voleu votar en contra, ho podeu fer, però digueu que és 

perquè ho presenta Plataforma per Catalunya i ja està. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 4,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya (1).  

Vots en contra: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal VOLEMataró (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: 2,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 
de Catalunya. 
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21  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

SUBVENCIONAR ACTIVITATS DE CASAL INFANTIL I JUVENIL DE 

VACANCES D’ESTIU PER A INFANTS AMB NECESSITATS 

EDUCATIVES ESPECIALS.  

 

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

diu que la proposta que presenten és una proposta que s’havia treballat amb el regidor, per 

tant, penso que estem tots d’acord. Nosaltres donem suport a l’esmena a la totalitat 

presentada pel PSC ja que a nivell de format explica molt bé el que nosaltres volíem. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Recentment s’han publicat les clàusules per l’atorgament de subvencions per a activitats 
educatives en el lleure d’infants i adolescents, corresponents a l’any 2016, i dins de l’oferta  
subvencionable es contemplen els casals infantils i juvenils de vacances d’estiu. 
 
Malauradament, aquesta convocatòria de subvencions no contempla la possibilitat que els 
casals d’estiu per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) puguin acollir-s’hi. 
 
Aquesta convocatòria fixa un preu màxim de 180 euros per persona per a les quatre 
setmanes, però, lamentablement, les famílies dels infants amb NEE no poden accedir a 
aquesta subvenció, amb la qual cosa no poden abaratir el preu del seu casal (per exemple, 
l’estiu passat el casal d’infants amb NEE  del “Tu També”, va costar uns 380€ per infant).  
 
Considerem que aquesta diferència de preus suposa un greuge comparatiu que s’hauria de 
compensar. No podem permetre que aquest sobrecost recaigui sobre les famílies amb infants 
amb NEE.  
 
És per això que el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Mataró l’adopció del següent ACORD: 
 

- Que l’Ajuntament de Mataró faci, per a l’estiu de 2016, una convocatòria extraordinària 
de subvenció per a activitats de casal d’estiu per a  infants i joves amb  NEE.” 
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El senyor  Miquel Àngel Vadell, regidor del grup municipal Socialista, presenta una 
ESMENA A LA TOTALITAT dels grups municipals Socialista i de Convergència i Unió a 
la proposta de resolució que presenta el grup municipal de la candidatura d’Unitat 
Popular per subvencionar activitats del casal infantil i juvenil de vacances d’estiu oer a 
infants amb necessitats educatives especials. 
 
“Atès que existeix una subvenció de l’Ajuntament de Mataró per a activitats educatives en el 
lleure d’infants i adolescents, que fixa una quota màxima de 180 € per persona per les quatre 
setmanes. 
 
Atès que els casals d’estiu que organitzen les escoles d’Educació Especial de Mataró (l’Arboç 
i les Aigües), no es poden acollir a aquestes subvenció en concret perquè reben altres tipus 
de subvencions per a organitzar les seves activitats i perquè tenen altres característiques. 
 
Atès que existeix una diferència considerable entre les quotes dels casals d’estiu que 
organitzen les entitats de les escoles ordinàries i les escoles d’educació especial, en detriment 
de les famílies amb nens/es en centres d’educació especial. 
 
 Per tot l'anterior, és pel que els Grups Municipals del PSC i de CiU, proposen al Ple de 
Mataró l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Fer un estudi de les necessitats existents i dels recursos que s’hi dediquen 

actualment als casals d’estiu que s’organitzen a les Escoles d’Educació Especial per fer les 
propostes de millora que s’escaiguin. 
 
SEGON: Disminuir de manera progressiva les quotes a les famílies de Mataró dels casals 
d’estiu que s’organitzen als centres d’Educació Especial per aconseguir equiparar-los amb la 
resta de casals. 
 
TERCER. Iniciar aquesta disminució de la quota a partir dels casals d’estiu del 2016 a través 

del procediment administratiu més adient per aquesta finalitat.” 
 

 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que per posicionar el 

nostre vot, que serà un sí, tant a l’esmena com a la inicial ja que son complementàries. L’estiu, 

és un problema per les famílies. Donar-li suport, és necessari, urgent i imprescindible.  

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que es posicionen a favor, fent una reflexió sobre la proposta. Crec que 

ens mostra una mica les dues politiques, d’enfrontament i de les persones en base a les 

necessitats, problemes reals, etc. Em consta que la Sra. Polvillo té una relació especial amb 
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persones amb educació especial i crec que això és molt important a la política intentar millorar 

i solucionar els problemes de les persones. Desgraciadament, la política no sempre és així. 

Per acabar el dia, crec que és bonic parlar d’aquesta proposta i de la part positiva de la 

política. 

 

 

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

que aquest tema es va difondre per les xarxes socials, i m’agradaria que tothom tingui la 

consciència que s’ha de cobrir aquesta necessitat. Una altra cosa, és que és impossible 

arribar a tot. Siguem sincers, el Sr. Vadell ho fa bé, però no és “Superman”. Cal donar 

respostes satisfactòries el més ràpid possible, però és impossible estar en tot. Reivindico la 

feina ben feta. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

positiu. Crec que la Sra Polvillo juntament amb Sr. Vadell han fet una molt bona proposta, a la 

qual donarem suport. 

 

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

diu que malgrat els estirabots que es puguin tenir penso que propostes bones es fan, 

col·laboració ha hagut per les dues parts. Respecte tots tenim per la feina ben feta. 

 

 

El Sr. Alcalde posa a votació la ESMENA A LA TOTALITAT: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
Aprovada l’esmena a la totalitat, decau la Proposta de Resolució inicial. 

 
PRECS I PREGUNTES 
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22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES RELATIVA AL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

CATALANA. 

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

següent: 
 
“El Ple municipal va aprovar l’abril de 2014, una proposta de resolució presentada pels grups 
municipals d’ICV-EUiA, CiU i la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró pagués els tributs 
destinats a la Hisenda Espanyola mitjançant l’Agència Tributària Catalana. El text es va 
aprovar amb els vots favorables dels partits que la presentaven i l’abstenció del PSC.   
 
Els acords presos orientaven l’Ajuntament de Mataró a iniciar els tràmits necessaris per tal de 
procedir a la declaració i/o al pagament de tots els tributs que tinguin com a destinatària la 
Hisenda de l’Estat Espanyol, mitjançant la Agència Tributària Catalana, prèvia consulta i 
seguint les instruccions de la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, així com també a habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar 
cobertura a aquells ciutadans i ciutadanes o empreses de Mataró que vulguin acollir-se a 
aquesta pràctica a nivell particular”. 
 
Posteriorment, responent un prec presentat pel GM d’ERC-MES, el govern actual va 
reafirmar-se en la voluntat de complir aquest compromís. 
 
Aquesta setmana, el Govern de la Generalitat ha anunciat que l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) comptarà a finals del primer semestre del 2017 amb més personal -850 
treballadors- i 11 noves oficines distribuïdes arreu de Catalunya, on poder desenvolupar les 
funcions que actualment té atribuïdes competencialment, i poder estar preparada per afrontar 
en un futur la recaptació de tots els tributs que paguen els ciutadans de Catalunya. 
 
En virtut de tot això, i vista la voluntat del Govern del país d’incrementar la presència de l’ATC 
en el territori, el Grup Municipal d’ERC-MES presenta la següent pregunta : 
 
1. Quines accions ha realitzat el Govern, en aquests darrers mesos, cara a l’acompliment 
dels mandats de Ple de data abril de 2014 i posteriors? 
 
2. Quina és la previsió de calendari del Govern per a poder fer realitat la primera 
tramitació a través de l’ATC?” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que per donar 

compliment a aquest acord municipal del Ple hem demanat a la Presidència de la Generalitat 

instruccions sobre la forma i procediment que s’ha de seguir sobre aquesta informació de 

forma directe, demanant la possibilitat d’una visita d’una delegació dels nostres serveis 

econòmics i representants dels grups municipals a les dependències de l’Agència Tributària 

Catalana. 

 

 

23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES SOBRE LA FASE FINAL DEL CAMPIONAT 

D’ESPANYA SUB-16 DE FUTSAL. 

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

següent: 

 
“Compartim les paraules del Regidor d’Esports quan afirma que és un honor poder organitzar 
la fase final del Campionat d’Espanya masculí de Futbol Sala Sub-16 a Mataró, així com 
també, i especialment, que la designació de Mataró, entre d’altres candidates, és també un 
premi i un reconeixement al excel·lent treball del Futsal Mataró i de la resta de clubs de futbol 
sala de la ciutat en la promoció d’aquest esport a Mataró. 
 
L’organització va ser un èxit. Es va poder gaudir de l’esport, es va veure un molt bon 
campionat i finalment, a més, la selecció catalana es va imposar a la de Madrid i va conquerir 
el campionat. 
 
Ens va sorprendre, no obstant, que el diumenge, dia de la final, la megafonia fos únicament i 
exclusiva en espanyol. El català no va ser utilitzat ni tan sols per desitjar una bona jornada 
esportiva als assistents. 
 
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'esquerres formula la següent pregunta: 
 
1. Li sembla acceptable? Era aquesta una condició sine qua non per a poder optar a 
organitzar el campionat?  
 
2. En altres oportunitats hem vist com s’utilitza amb naturalitat el català, l’espanyol i a 
vegades també l’anglès. Per què no es va fer el mateix?” 
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El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, reitera la satisfacció d’haver estat 

escollida la nostra ciutat per ser la seu final d’aquest campionat d’Espanya de futbol sala 

masculí sub-16. Respecte al que vostè pregunta m’agradaria aclarir que l’organització de la 

final era competència de la Federació Espanyola de Fútbol, la resta vam ser mers 

col·laboradors d’aquesta competició. El qui té competència d’organitzar un esdeveniment és 

qui determina en bona mesura part dels criteris organitzatius. És cert que el dia de la final, la 

breu benvinguda que se’ls va donar als assistents i el posterior lliurament de trofeus, 

repeteixo, competència de la Federació Espanyola de Fútbol, es va fer en castellà. Prenem 

bona nota per poder corregir aquest fet de cara a futurs esdeveniments perquè el català pugui 

tenir cabuda en aquells moments. També li vull dir que el català va estar present i molt 

present durant tota la competició. Per exemple, en català es va retolar tota la cartelleria del 

campionat, en català es va editar la revista de la competició, la roda de premsa prèvia a la 

competició va ser en gran mesura en català. En qualsevol cas, el més important és que es 

pogués organitzar un esdeveniment tant important com aquest a Mataró, que la competició va 

ser un èxit tan a nivell esportiu com d’assistència de públic i d’una enorme repercussió 

mediàtica 
 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que si l’organització 

del campionat anava a càrrec de la Federació i la ciutat només era col·laboradora, no haurien 

d’haver posat en el programa que fos un honor “que Mataró hagi estat designada com 

organitzadora”; potser havien d’haver posat “col·laboradors”. No hagués estat difícil pactar un 

“bon dia i benvinguts” al Pavelló 3 de Maria Roca. Prenguin nota per altres ocasions. 
 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, diu que comparteix part de les seves 

reflexions i evidentment prenem nota de cara a futures competicions, que en moments 

puntuals, perquè van ser moments puntuals, cls quals el Català no va tenir aquesta aparició 

es tingui en compte. Rietero que és l’organització de la competició qui marca el idioma oficial 

de la competició. Vostè va fer referència a la copa IEN, la llengua empleada de llarg no va ser 

ni el català ni el castellà sinó l’anglès, perquè precisament era la IEN la organitzadora i va 

determinar aquest idioma. En quant a aquest campionat de futbol sala, és cert que el dia de la 

final en el discurs de benvinguda s’hagués pogut dir unes breus paraules en català. Ho 

tindrem molt en compte per futurs esdeveniments esportius que es produeixin a la ciutat 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, afegeix que, com s’ha dit abans, la llengua no 

s’ha de fer servir com eina política. Estic segur que hagués estat convenient, com ha dit la 

Regidora, una salutació en català però també estic segur que si la voluntat és no convertir la 

llengua en un instrument polític, aquest comentari s’havia pogut fer a l’organització perquè en 

properes edicions ho tinguin en compte. 

 

 

24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER IMPULSAR L’ELABORACIÓ D’UN 

PROTOCOL DE CONSCIENCIACIÓ I ACTUACIÓ CONTRA ESPÈCIES 

DE FLORA I FAUNA CATALOGADES COM A INVASORES.  
 

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

presenta el prec següent: 
 

“La conscienciació de la població en general i de la mataronina en particular sobre la 
necessitat de preservar el medi ambient creix, sortosament, de manera continuada. Malgrat 
això, i sovint de manera involuntària i per desconeixement hi ha conductes que a la llarga 
resulten perjudicials pel medi ambient. En aquest sentit la introducció al nostre ecosistema 
d’espècies foranes de manera involuntària ha significat i significa un greu problema que afecta 
a altres animals vegetals i a les pròpies persones . 
 
Així hem vist com als últims anys, espècies de flora i fauna provinents de tot el món  han 
causat greus problemes i molèsties, des del mosquit tigre o el morrut de les palmeres, a 
l’expansió del cactus d’Arizona, la figuera de moro, els plomalls o l’expansió exponencial de 
les canyes provocada per  la desaparició d’explotacions agrícoles fa que arribi a llocs on fins 
fa poc no ho feia per que eren tallades i utilitzades pels pagesos. 
 
Aquestes molèsties però van més enllà, des de desplaçar a espècies autòctones fins fer-les 
desaparèixer en alguns casos  a provocar reaccions al·lèrgiques o infermetats greus que aquí 
eren desconegudes. 
 
Per combatre-les cal sobretot informar a la població del perill que suposa deixar-les en llibertat  
i un cop introduïdes calen actuacions de contenció o eliminació de les poblacions d’aquestes 
espècies. 
 
En aquest sentit la feina de conscienciació que fan les entitats medi ambientalistes és molt 
important, volem ressenyar per exemple exposicions com la realitzada aquest any a la Fira de 
l’Arbre, la Plant i el Jardí de Mataró, és una bona manera d’informar a la gent però hi ha 
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Ajuntaments i Institucions que han anat més enllà hi han treballat i posat en marxa protocols 
de detecció i contenció d’aquestes espècies. 
 
És en aquest sentit que demanem al Govern Municipal la consideració del següent Prec: 
 
-  El servei corresponent de l’Ajuntament de Mataró elaborarà un catàleg de la presència al 
territori de la nostra ciutat i propers d’espècies qualificades com a invasores per tal de 
confeccionar una Pla de contenció i control de les seves poblacions.” 
 
              
El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

diu que ja ens va transmetre en un prec anterior la seva preocupació per la biodiversitat de la 

fauna de Mataró i arrel d’aquell prec vam construir la taula d’animals domèstics i benestar 

animal. Respecte al que vostè proposa, en el consell de Medi Ambient es va aprovar una 

proposta que assumia espais públics que consistia en fer un inventari de les plantes que no 

són pròpies del nostres país i estudiar la conveniència de la seva substitució per altres 

d’autòctones. Conjuntament des del Servei de Salut Pública ja fem el control de determinades 

espècies invasores, com el mosquit tigre i la cotorra de pit gris, teníem intenció de fer un 

estudi de la fauna, més l’estudi que aportarà Espais Públics, i tot seguit idearem un pla 

d’acció conjunta. Acceptem el prec i farem aquest estudi. Hi ha 93 cotorres a Mataró. 

 

 

25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE PARADA D’AUTOBÚS UBICADA A L’HOSPITAL DE MATARÓ. 

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

següent: 

 
“Fa uns mesos, es va decidir treure la parada d’autobús ubicada a l'Hospital de Mataró i 
traslladar-la davant del mateix, al carrer Carretera de Cirera. Tot això seguint els criteris 
tècnics de mobilitat, com a conseqüència de les diferents queixes, per part dels treballadors de 
“ Mataró Bus”. 
 
Els motius principals d’aquestes queixes, eren les dificultoses maniobres que ens veiem 
obligats a fer. 
 
Fins aquí tot correcte i donem suport a les decisions preses pel govern. 
 
La nostra sorpresa surt, quan observem que una de les parades manca de marquesina de 
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seients, així com, tampoc hi ha panel informatiu  que doni informació de les freqüències de 
pas, dels cotxes de Mataró Bus. 
 
Per si no fos prou, al vespre aquesta zona no està prou il·luminada i dona sensació de 
desprotecció inseguretat als usuaris. 
 
 
Per tot això, preguem al govern el següent, així con una resposta ales dubtes plantejades 
 
1- El govern reclamarà a «Mataró Bus» que s’instal·lin la Marquesina i els seients, perquè els 
usuaris més vulnerables puguin seure mentre arriba el Bus i panels informatius? 
 
2-  En quins termini de temps l’ajuntament solucionaria aquest inconvenient? 
 
3-  El govern te plantejat fer un estudi, de les situacions actuals de les parades?” 
 
 

 

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

respon: A la primera pregunta. La instal·lació de la marquesina tot i que depèn de l’empresa 

d’explicació de publicitat, ja ho teníem sol·licitat des del servei de mobilitat ja fa temps, però 

per temes de que no hi eren en estoc estant trigant un pel massa, però finalment ha arribat,ho 

estan instal·lant en aquesta setmana del 2 al 6 de maig. Pel que fa als panels informatius, la 

parada disposa d’informació amb infobus i s’ha demanat a l’operador que la mantingui en 

bones condicions fins que s’acabi d’instal·lar aquesta marquesina. Vull aprofitar per dir-li que 

a la sortida de l’Hospital hi ha un pantalla d’informació dinàmica del temps real del pas dels 

autobusos que dona informació de totes les línies. La setmana passada també vam posar en 

marxa la nova APP de Mataró Bus que està donant també tota aquesta informació. Respecte 

al tema de la situació de les parades, tenim un llistat de parades, marquesines, infobus. Si li 

sembla tinc aquí aquest estudi, són 143 parades. Li puc proporcionar i quan vostè estimi li 

faré arribar. Finalment al tema de si estudiarem canviar temes de parades, justament ho 

estem tractant ara per treballar conjuntament el pla de mobilitat, parlem de transport públic i 

justament en aquí plantejarem depen del sistema de transport públic que acabem muntant 

entre tots, doncs farem la modificació de les parades d’acord amb el nou model.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix que hagin 

acceptat el prec. Sé que estem en estudi de moltes coses i espero que de mica en mica es 

vagin veient els resultats. Vigilarem fins que els resultats siguin una realitat i una evidència.  

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 26 i 29 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

 

26  -  PREC QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 

VOLEMATARO, D’ICV-EUIA I D’ERC-MOVIMENT D'ESQUERRES, 

SOBRE L’ESTUDI DE LA POSSIBLE MUNICIPALITZACIÓ DE LA ZONA 

BLAVA, APROFITANT LA  PROPERA FINALITZACIÓ DEL 

CONTRACTE ACTUAL I MILLORANT LA SITUACIÓ LABORAL ACTUAL 

DELS INSPECTORS. 

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

següent: 

 
“Fa uns parells de mesos que els Grups municipals de ERC, ICV i Volem ens estem reunint  
amb els treballadors de la zona blava de Mataró per recollir les seves inquietuds i 
preocupacions, en un intent de conèixer el desenvolupament d’aquesta tasca necessària a la 
ciutat. 
 
La zona Blava està funcionant a localitzacions de la ciutat molt transitades pels mataronins. 
Tant com per visitants d’altres ciutats dels voltants. Aquest sistema assegura el moviment dels 
aparcaments i dona oportunitats a tots els visitants, a més d’afavorir el  moviment al comerç 
del centre i altres indrets de la ciutat altament demandats per diferents necessitats  pels 
usuaris de Mataró i visitants de la nostra ciutat. 
 
La situació actual d’aquest servei;  es que pel proper desembre s’acaba el contracte  amb 
l’ajuntament. Es aquí on des dels tres grups que presenten  aquest prec: 
 
Demanem la viabilitat de municipalitzar aquest servei, donat que nomes hi ha 9 treballadors, 
es una tasca rendible tant com necessària.  
 
Aquesta petició està subjecta a la aprovació de la PDR presentada per ERC,  al passat ple y a 
la que tot el plenari va donar suport. 
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Se’ns presenta la primera oportunitat de fer realitat la municipalització, quantificar i valorar 
rendibilitats i interessos municipals.  
 
Per altre banda ens preocupa molt la devaluació dels drets que de forma sistematitzada i lenta 
estan patint les treballadores i treballadors del gremi d’inspectors de zona Bava a Mataró a 
traves de l’empresa EYSA. Com el govern sap s’estan donant irregularitats en les 
substitucions de relleu,  per baixa o pre-jubilació. Que acaba assumint la plantilla,  sense fer 
les noves contractacions en alguns cassos. Incomplint el plec de condicions establertes al 
concurs de contractació pública. 
 
Se’ls incrementa el horaris de dilluns a diumenge  anant en contra de la política promoguda 
per aquest ple en  majoria a favor de conciliar  la vida familiar amb la laboral. Especialment 
quan detectem que aquest col·lectiu està format majoritàriament per  dones. 
 
Per tot l’exposa’t, els tres grups sota signants, formulem el següent prec: 
 
1. Preguem al Govern que efectuï l'estudi de municipalització d’aquest servei i traslladi el seu 
resultat a la Taula de Mobilitat, per tal de prendre una decisió al respecte, que tingui en 
compte, no només el resultat econòmic, sinó també la conveniència per la ciutat de disposar 
lliurement d'una eina clau per la mobilitat urbana. 
 
2. Naturalment, sigui quina sigui l'opció final escollida, garantir els drets i convenis dels 
treballadors. “ 
 
 
  
 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA PER 

PART DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA EYSA. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 
“El col·lectiu de treballadors i treballadores de la zona blava ens han manifestat el seu 
malestar pel qual consideren un canvi negatiu en les seves condicions laborals. 
 
Denuncien que l’empresa adjudicatària del servei, EYSA, tant bon punt li va ser atorgada la 
concessió del servei, van incomplir algunes de les condicions del plec de condicions. 
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És per tot això que aquest grup municipal, amb l’aval i havent consensuat aquestes preguntes 
amb altres dos grups municipals d’aquests consistori, en concret Esquerra Republicana de 
Catalunya i VoleMataró, li fa al govern les següents preguntes: 
 
1.- de la reunió que el govern i la representació laboral van tenir a principi del mes d’abril, ha 
fet el govern cap gestió tal i com es va comprometre amb els representants dels treballadors? 
En cas afirmatiu, ha fet retorn als mateixos? 
 
2.- han parlat amb l’empresa? Si és així, què els han dit sobre aquest assumpte? 
 
3.- és coneixedor el govern que aquesta empresa ha estat denunciada per altres treballadors i 
treballadores d’altres municipis per incompliments dels plecs de condicions? 
 
4.- davant aquests fets, què pensa fer el govern? 
 
5.- creu el govern que aquest tipus d’empreses, qüestionades i denunciades per irregularitats 
per part dels treballadors i treballadores en diferents llocs geogràfics de la península ibèrica, 
son les que han de beneficiar-se d’un contracte públic? 
 
6.- no és hora que ens plantegem la municipalització d’aquest servei, sent aquesta la millor 
manera de garantir tant la millor prestació del servei, com les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores, així com garantia de la transparència i ètica que tant predica 
aquest govern?” 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, diu que contestarà en primer lloc al prec que presenten els 3 grups, Esquerra, 

Iniciativa i Volem. Com ja va explicar el Sr. Jerez, quan es decideix treure a concessió un 

servei municipal és necessari, perquè així ho marca la llei, que hi hagi un estudi econòmic per 

verificar si resulta més sostenible econòmicament prestar aquest servei amb recursos 

personals i tècnics de l’Ajuntament o si és més sostenible econòmic fer-lo mitjançant un 

concurs públic perquè ho faci una empresa externa. Aquest estudi que va ser aprovat per 

aquest Ple per tirar-lo endavant, s’estarà fent i quan estigui es portarà a la taula que calgui 

per prendre la decisió de cara a una possible nova concessió o no per quan acabi el contracte 

de la zona blava. Aclarir que malgrat que sigui una empresa que ha guanyat el concurs i 

estigui actualment controlant el sistema de vigilància de la zona blava, les polítiques sobre 

aquesta zona, ja sigui ampliació o reducció de places, horari, tarifes, etc., són sempre 

d’exclusiva competència municipal, en cap cas queda delegat a l’empresa que està prestant 

el servei. La segona part del prec sobre que es respectin els drets dels treballadors, recorda 

que en totes les bases del concursos que fa l’Ajuntament es demanen garanties de respecte 

dels drets dels treballadors i durant el contracte la nostra obligació com administració és 
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vetllar perquè l’empresa adjudicatària mantingui els compromisos adquirits amb el contracte. 

Els treballadors per reivindicar els seus drets amb l’empresa tenen els convenis col·lectius del 

sector i mecanismes de negociació i reclamació envers l’empresa, i aquí entenem que 

l’Ajuntament no ha d’entrar. La nostra obligació és vetllar per a que l’empresa compleixi amb 

les seves obligacions contractuals i així ho estem fent.  

Passant a contestar les preguntes que fa el grup d’Iniciativa sobre la zona blava. En quan a la 

primera, nosaltres ens vam reunir amb els representants dels treballadors i en base al que 

ens van exposar, hem requerit a l’empresa perquè ens aporti tota la documentació per poder 

verificar aquestes queixes i si està o no incomplint el contracte. Tota aquesta documentació i 

informació s’està analitzant per part de PUMSA que és qui té encarregada per l’Ajuntament la 

gestió d’aquest contracte per poder emetre un informe. Quan aquest informe estigui acabat 

s’actuarà en conseqüència i s’informarà a la representació laboral de l’empresa. A la segona 

pregunta, sí, hem parlat amb l’empresa i com ja he dit, l’hem requerit perquè ens aporti tota la 

documentació per poder verificar si està donant compliment al contracte o no. No sabíem que 

l’empresa havia estat denunciada per altres treballadors i davant d’aquests fets crec que hem 

d’estudiar el cas. A la pregunta de si creiem que aquestes empreses han de ser mereixedores 

de contractes públics. Nosaltres com govern no podem prejutjar quan s’obre un concurs hi ha 

unes bases per poder presentar i han de reunir uns requisits legals, si els compleixen poden 

guanyar-los o no, però en qualsevol cas es poden presentar. En quan a la sisena pregunta. 

La municipalització d’un servei depèn de les decisions que es puguin prendre després de 

valorar la seva conveniència, tant política com econòmica. No oblidem que som 

administradors dels diners que paguem tots els ciutadans i si podem obtenir un servei amb un 

cost econòmic més baix, entenc que és la nostra responsabilitat intentar donar el servei al 

menor cost possible, respectant sempre els drets dels treballadors. No podem prendre una 

decisió a partir d’una reivindicació d’uns treballadors d’una empresa sinó en base a aquests 

estudis econòmics que la Llei ens exigeix a fer.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, replica a la, Sra. Calpe, fa més d’un mes i mig que aquest 

informes deuen estar al “limbo”, perquè crec que és temps suficient per haver contestat. Li 

agrairé que acceleri aquest informe. Crec que el govern ha d’entrar-hi, perquè estem apostant 

perquè l’administració pública ha d’anar més enllà de les clàusules i més enllà del cost 
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econòmic, perquè estem reclamant salvaguardar els drets dels treballadors. Potser que 

cerquin a Google quan contractem una empresa a l’hora de contractar. Aquesta empresa ha 

estat denunciada a Eivissa i a Oviedo pels treballadors i treballadores per incomplir el plec de 

condicions i per lesionar els seus drets. Però a més el Partit Socialista, a Medina del Campo, 

ha denunciat a la pròpia empresa, precisament perquè no compleix les condicions del plec. 

Per tant, estem davant una empresa que no fa les coses bé i li agrairia tant a la Sra. Regidora 

com al govern analitzin a la vista d’aquestes informacions i fiscalitzin amb la màxima 

profunditat el que està fent aquesta empresa en tot l’Estat Espanyol. En quant a que hem de 

vetllar perquè el preu econòmic sigui més baix, no està d’acord, no sempre és així. Som un 

client important de l’administració pública que treballa amb una sèrie de proveïdors i la nostra 

obligació ètica i de bon govern i de transparència ha d’anar més enllà de la relació econòmica 

i això no significa malbaratar recursos sinó que en condicions d’igualtat, potser, encara que 

sigui una mica més cara l’oferta, si realment estan salvaguardats els interessos i els drets 

dels treballadors, potser no estaria malament que optéssim per aquella concessió. Crec que 

els treballadors i treballadores de la zona blava de Mataró es mereixen tot el respecte 

d’aquesta administració i vetllar perquè es respectin els seus drets, cosa que fins ara no 

s’està complint. 
 

 

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

manifesta que li farà arribar un greuge comparatiu respecte a aquest regidor, que se’m va 

nomenar pel meu cognom, vostè no em va permetre parlar, i en el cas contrari, si que se’l va 

permetre parlar. Li demano la paraula pel que ha comentat la Sra. Morón. A mi em sembla 

molt bé el que ha explicat el Sr. Martínez i el que ha explicat vostè. Hi ha una part que em 

dona una mica de por i que demano al govern que ens aclareixi a tots. Vostè ha dit que estan 

prevaricant. En tot cas, em reitero, aquesta moció és exactament igual que el que van 

demanar els senyors d’Esquerra en aquest sentit, en l’altre no. 

 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró respon que és obligació i 

responsabilitat ser un exemple. Quan els treballadors arriben fins aquí és que els canals 

habituals, sindicats, convenis, parlaments, no han estat efectius i arriben amb certa 

desesperació i és molt trist que vostè no hagi estat capaç d’avançar-nos alguna cosa de la 

conversa que van tenir, vostè, la Sra. Moreno i altres regidors d’aquest govern. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Amb ient, Sostenibilitat i 

Habitatge, manifesta que evidentment tenim l’obligació de vetllar perquè les empreses que 

han guanyat un concurs i que tenen contracte amb l’Ajuntament de Mataró respectin els drets 

laborals i no volem defugir aquesta responsabilitat. El que ha volgut dir, Sra. Morón, és que 

nosaltres no podem intercedir en les relacions personals que puguin tenir uns treballadors 

amb les seves empreses, que per això ja hi ha altres mecanismes, o a vostè li agradaria que 

vingués una administració i s’interposés en la relació que pugui tenir el seu grup municipal i 

els treballadors del seu grup ? Per això ja hi ha els mecanismes oportuns penso que nosaltres 

hem de fer el mateix. En qualsevol cas jo no estic aquí per defensar aquesta empresa. 

Aquesta empresa pot ser que hagi estat denunciada en altres ciutats, Sr. Martínez, i 

evidentment ens informarem i en qualsevol cas, dir-li que és una empresa que gestiona unes 

140.000 places d’aparcament a ciutats com Granollers, Lleida, Mollet, Sant Cugat, Manresa, 

Madrid, Salamanca, etc. Que no és una empresa de tres al quart i que deu tenir una bona 

solvència i a mi no em pertoca jutjar-la però si tinc l’obligació de vetllar que compleixi les 

obligacions en les que s’ha compromès amb l’Ajuntament de Mataró i així ho farem. Respecte 

de la informació que em demanen els hi prego deixin treballar als tècnics de mobilitat de 

PUMSA perquè analitzin tota la documentació i no tinguin cap dubte que els hi farem arribar 

les conclusions 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, d’acord amb el que estableix el 

reglament Orgànic, dóna per finalitzat el Ple municipal a les 12 hores de la nit. 
Les preguntes que quedaven pendents de contestar les núm. 27, 28, 30, 31, 32 i 
33 de l’ordre del dia, seran contestades per escrit.  

 
Així a les 24:00 hores de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present 

acta que signa amb mi. Certifico.  

 

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