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ACTA NÚM. 10/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE JULIOL DE 2016. 

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

 

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

mil setze, essent les 19,00 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ 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) 
 
MONICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (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 

5185/2016 de 4 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de juliol 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 7 de juliol 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 l’Acta de la sessió ordinària de 9 de juny de 2016.  
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 4-7-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró sobre les titulitzacions 
de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques 
que van ser transferides a fons de titulització. 

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

data 4-7-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per 
la reciprocitat total dels mitjans en català. 
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2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 
data 4-7-2016, presentada pel grup municipal Socialista per la retirada de l’ordre de 
copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. 

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

data 4-7-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d’Esquerres per un país lliure de corrupció d’Estat. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
  
3 Nomenament nous membres del Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
4 Aprovació canvi representant del grup municipal de la CUP a la Fundació Privada 

Unió de Cooperadors. 
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
5 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una 

operació de crèdit a llarg termini, d’import màxim 1.000.000,00 €, amb destí al 
refinançament de 3 operacions de préstecs que s’havien concertar per finançar les 
obres de la xarxa d’aigua i clavegueram, i una operació que provenia de MESA amb 
destí a finançar la xarxa de fred i calor. 

 
  
 Servei de Compres i Contractacions 
 
6 Modificació del contracte del servei de  neteja dels edificis i dependències municipals, 

escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital 
Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
7 Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016. 
 
8 Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 

2016. 
 
9 Modificació de determinats preceptes del Text únic dels acords municipals sobre 

determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral.  
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 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
10 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Carretera de 

Cirera. 
 
11 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació de 

reajustament d'equipaments i zones verdes av. Corregiment. 
 
 
 Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
 12 Aprovar definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats 
 
 
 
 CIM ÀREA DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 Benestar Social 
 
 13 Aprovar la participació de l’ajuntament de Mataró en la convocatòria per a la selecció 

de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) en l'àmbit local dins el 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres amb el suport del grup municipal Socialista a favor 
de la implantació del salari mínim de 1.000 euros. 

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

Popular per a la naturalització d’un tram de la Platja de Sant Simó. 
 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a 

les reivindicacions laborals del col.lectiu de vetlladores del Maresme.  
 
17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía perquè l’Ajuntament de Mataró promogui un crèdit de vela lleugera per a 
l’alumnat d’ESO. 

 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  

sobre el model de participació de Mataró i els canvis patits en el mateix en aquest nou 
mandat. 
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19 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita sobre el rendiment de 
comptes de l’assignació econòmica als grups municipals. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
20 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres sobre els contractes menors.  
 
21 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a utilització de 

l’esplanada davant del col•legi Thos i Codina, localització entre Riera de Cirera, Riera 
Figuera Major i Frederic Mistral. 

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

Moviment d’Esquerres sobre el procés de confluència dels mitjans públics de 
comunicació locals.  

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

Moviment d’Esquerres relativa als conflictes de mobilitat estivals a l’àrea del Passeig 
Marítim. 

  
24 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la tinença 

d’animals domèstics. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

els projectes de cooperació culturals i d’empresa iniciats amb la ciutat de Fort 
Lauderdale, ciutat agermanada amb Mataró.  

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

les mesures i el seguiment que està realitzant l’Ajuntament envers la crisi sanitària 
causada per enterovirus. 

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

Moviment d’Esquerres sobre l’alerta per la pèrdua de centenars d’Has de pi pinyer a la 
Comarca. 

 
28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè Mataró 

aculli vint obres del pintor Antoni Viladomat.  
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre les 20 

pintures de Viladomat que no vindran a la nostra ciutat. 
 
30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre el procés 

de selecció del nou Director de la Fundació Unió de Cooperadors. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la 

impartició de l’educació financera als centres educatius de la ciutat.  
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

pràctica del dejuni en menors d’edat durant el Ramadà. 
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33 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa en relació a la trobada entre empresaris del Barcelona Maresme 
Business Club i representants públics. 

 
 
 

 

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE 9 DE JUNY DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

2 -  DESPATX OFICIAL  
 

 
�  El Sr. Alcalde dóna compte de l’aprovació del Pla de Mobilitat. 

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

Públics, diu que el pacte d’aprovació del Pla de Mobilitat del 2016 es va signar el 5 de 

juliol per tots els grups municipals i la regidora no adscrita deixant sense efecte els 

anteriors pactes que s’oposin al signat. El pacte per la Mobilitat és un instrument bàsic 
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per configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipi. Els objectius del pacte 

són definir un model de mobilitat que permeti definir el dinamisme social i econòmic de 

la ciutat de manera sostenible, i vetllant per la seguretat viaria garantint la qualitat de 

vida ciutadana. El pacte que teníem era de l’any 2000, un model de principis que incloïa 

accions molt concretes. L’any 2003 es va aprovar la llei de mobilitat que va fer obligatori 

disposar d’un pla de mobilitat. L’ajuntament el va aprovar l’any 2005 i ampliar l’any 

2009. Durant aquests anys la ciutat i la mobilitat han canviat molt i calia adequar el pla 

als nous hàbits amb el major consens possible que s’ha de plasmar en el nou pla que 

està en redacció. En aquest pacte es defineix la ciutat més amable amb el vianant com 

a protagonista, amb un servei públic més eficaç i eficient i gestionant els aparcaments 

per garantir la no sobirania del cotxe. Agrair la col·laboració de tos els grups polítics per 

intentar culminar el nou pla 2016. 

 
 
 
 
 
  
JUNTA DE PORTAVEUS 

 

2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 4-7-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró  sobre les 
titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs 
executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 de juliol de 2016,  per unanimitat de tots els 
grups municipals.  
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
“PRIMER. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al més 
aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos 
d’actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible 
la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons. 
 
SEGON. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i 
l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen aquest fons de 
titulització. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords al Jutjat degà de Mataró per a què, analitzat cada 
cas, pugui acordar la suspensió dels procediments d'execució fins que cada entitat 
financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no. 
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QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres 
amb sucursals a la nostra ciutat, Parlament de Catalunya, formacions polítiques, 
sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i per la defensa 
del dret a l'habitatge digne. 
 
CINQUÈ. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el 
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu 
préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat financera i les mesures 
d’actuació i protecció, així com promoure  sessions informatives i d’ orientació gratuïtes 
realitzades per l’ Ajuntament de Mataró conjuntament amb el Col·legi d’ Advocats de 
Mataró, administradors i Registradors de la Propietat. “ 

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

de data 4-7-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular per la reciprocitat total dels mitjans en català. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 de juliol de 2016,  amb els vots favorables 
(21)   de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), 
ICV-EUIA (1) i CUP (2), els vots en contra (3) del grup municipal de C’s i les abstencions 
(3) dels grups municipals de PPC (2) i PxC (1). 

 
 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
1. “L’Ajuntament de Mataró treballarà a favor de la reciprocitat total dels mitjans 

audiovisuals de televisió i de ràdio entre els diversos territoris del domini lingüístic 
catalanoparlant, i traslladarà aquest compromís al Consorci Digital Mataró-Maresme i a 
Mataró Audiovisual. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró s’adhereix a la campanya “El català sense fronteres”, 
impulsada per la Plataforma per la Llengua, amb l’objectiu de traslladar a Europa la 
vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants reconeguts a la CELRoM i a la 
Directiva 2010/13/UE, i perquè la Comissió Europea i el Comissionat de Drets Humans 
del Consell d’Europa es posicionin davant les autoritats espanyoles, franceses i 
italianes sobre la infracció d’aquests drets.” 

 
 
 

2.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 4-7-2016, presentada pel grup municipal Socialista per la retirada de 
l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. 
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Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 de juliol de 2016,  amb els vots favorables 
(18)   de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), C’s (3), VOLEMataró (2), CUP (2), 
ICV-EUIA (1), PPC (2) i PxC (1), i les abstencions (9) dels grups municipals de CIU (5) i 
ERC (4) .  

 
El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords:   

 
1. “Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar 

amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que 
estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació 
en la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que 
determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de 
servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de 
dependència que estableix la cartera de Serveis Social. 

2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament. 
 

3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al 
COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat) i a tots 
els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. “ 

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

de data 4-7-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres per un país lliure de corrupció d’Estat. 

 
 

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

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

 
“Primer. L’Ajuntament de Mataró exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en 
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta 
informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir 
ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Mataró a les accions que tant el 
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per 
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
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Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un país 
lliure de corrupció d’Estat.  
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. “ 
 

 
 

 
DICTAMENS 

 
Alcaldia 

  
3  -  NOMENAMENT NOUS MEMBRES DEL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL. 

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

la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons disposen els 
seus estatuts.    
 
Que havent-se aprovat la modificació dels articles 8 i 9 dels Estatuts de l’EPE Mataró 
Audiovisual en el Ple municipal 3 de març de 2016 per tal d’introduir un sistema de vot 
ponderat en el Consell d’Administració en funció del nombre de regidors que tingui cada grup 
municipal en el Ple de l’Ajuntament. Tanmateix es va acordar donar la corresponent informació 
pública per un termini de 30 dies, i no consta cap reclamació o suggeriment durant el termini 
d’informació pública, l’acord esdevé definitiu, i es procedeix a la seva publicació, per al seu 
general coneixement i compliment al BOP de Barcelona de 27-6-2016  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial Mataró Audiovisual, amb el vot ponderat, les següents persones : 
 
 President :  Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
 Vicepresidenta: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 Vocals  :  M. José Recoder i Sellarés (CiU) 

Anna Salicrú i Maltas (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

    Anna Maria Rodriguez Vargas  (VOLEMataró) 
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    Sara Mangas Martínez (PPC)    
    Joan Jubany Lorente  (CUP)  

Mónica Lora Cisquer (PxC)  
    Esteve Martinez Ruiz (ICV-EUIA) 
 
 
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 
 
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), 

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).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

 

 
 

4  - APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE 

LA CUP A LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ DE COOPERADORS. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“El Ple municipal de 5 de novembre de 2015, va procedir a la designació del Sr. Joan Jubany 
i Lorente com a representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en la 
Fundació Privada Unió de Cooperadors. 
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En data 16 de juny de 2016 el portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
demana el canvi de representant a la Fundació Privada Unió de Cooperadors. en el sentit de 
substituir el Sr. Joan Jubany i Lorente per la Sra. Carme Polvillo i Alomà.   
 

A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Únic.-  Designar a la Sra. Carme Polvillo i Alomà com a representant de l’Ajuntament de 
Mataró pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en la Fundació Privada Unió de 
Cooperadors en substitució del Sr. Joan Jubany i Lorente. “ 
. 
 

 

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), 

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).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

 
 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 
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5   -  AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ 

SA (AMSA) A CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 

TERMINI, D’IMPORT MÀXIM 1.000.000,00 €, AMB DESTÍ AL 

REFINANÇAMENT DE 3 OPERACIONS DE PRÉSTECS QUE S’HAVIEN 

CONCERTAR PER FINANÇAR LES OBRES DE LA XARXA D’AIGUA I 

CLAVEGUERAM, I UNA OPERACIÓ QUE PROVENIA DE MESA AMB 

DESTÍ A FINANÇAR LA XARXA DE FRED I CALOR. 

 

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

següent 

 
“Antecedents 
 
Aigües de Mataró SA ha demanat, amb data 31 de maig de 2016, autorització a l’Ajuntament 
de Mataró per a la concertació d’una operació de crèdit, d’import  màxim 1.000.000,00 €, amb 
destí al refinançament de 3 operacions de préstecs que s’havien concertar per finançar les 
obres de la xarxa d’aigua i clavegueram, i una operació que provenia de MESA amb destí a 
finançar la xarxa de fred. Es demana aquest refinançament a conseqüència d’una millora en 
les condicions financeres que actualment ofereix el mercat financer. Les condicions financeres 
de les operacions de préstec  objecte de refinançament, són les que es detallen a continuació: 
 

Capital Tipus fix/ variable Venciment Cancel·lació

Pendent actual

Banco Popular 153.984,66 5,50% Fix 2T 2019 0

Bankia 800 357.164,30 7,69% Fix 3T 2018 1%

EU6M +7,05%  

(-0,3% Bonificat)

EU 6M + 1,5% +

tipus ICO

Ibercaja 285.714,32 6,70% 3T 2020 1%

Bankia ICO 248.458,86 5,44% 4T 2020 0

 
 1.045.322,14      
 
Les noves condicions financeres màximes proposades per la entitat financera Banco Popular  
i que estan pendents d’aprovació en el consell d’Administració d’AMSA, previst pel dia  30 de 
juny del 2016, són les que es detallen a continuació: 
 
Entitat Financera Banco Popular 
Import màxim 1.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 12 mesos + 1,50% 
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Comissió d’obertura 0,15% 
Termini   5 anys, amb amortització trimestral 

 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import màxim 1.000.000,00 euros amb l’entitat financera Banco 
Popular, i  amb destí al refinançament de 3 operacions de préstecs que s’havien concertat per 
finançar les obres de la xarxa d’aigua i clavegueram,  i una operació que provenia de MESA 
per finançar la xarxa de fred i calor. Les  condicions financeres d’aquesta nova operació són:  
 
Entitat Financera Banco Popular 
Import màxim 1.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 12 mesos + 1,50% 
Comissió d’obertura 0,15% 
Termini   5 anys, amb amortització trimestral 

 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA.” 
 

 

 

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

que el seu vot serà negatiu igual que a la comissió informativa. És negatiu perquè encara que 

es parla d’un refinançament no estem d’acord amb el sistema creditici imposat per norma a 

aqueta empresa municipal que té beneficis i per no estar a favor de tot el procés que s’ha 

portat a terme amb MESA. 

 

 

 

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

que en aquest punt demana que es voti a favor de demanar un crèdit d’un milió d’euros 

destinat a liquidar tres deutes pendents que actualment es paguen a uns interessos d’ entre el 

5 i 7%, i passar a un crèdit amb 1,5%. És cert que aquest refinançament resulta avantatjós 

però qüestionem perquè un servei públic que obté beneficis s’ha d’endeutar. Això passa 

perquè AMSA ha servit a l’ajuntament per tapar forats de la gestió de PUMSA. No compartim 

el criteri de fons i, per tant, votarem no. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que el seu 

posicionament serà positiu. Però compartim part del discurs de la CUP. Sí voldríem que 

sempre que l’ajuntament tingués contacte amb bancs fos amb la banca ètica, per exemple 

amb bancs que no paguin armament. 

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

dadanía, per posicionar el seu grup diu que estan a favor del crèdit ja que és molt avantatjós. 

Em veig obligat a informar al ple de la moció presentada pel senyor Martínez, al març en con-

tra de treballar amb bancs que tinguin oficines en paradisos fiscals, i informar que els tres 

bancs finalistes tenen oficines en paradisos fiscals. 

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, comenta la situació sobre 

els paradisos fiscals i la banca ètica. Que de la banca ètica podem informar a la propera co-

missió informativa ja que hem fet tant a nivell polític com tècnic contractes amb bancs ètics i 

les dificultats que hi ha,  perquè empreses com la nostra puguin contractar amb els bancs. I 

pel que fa a paradisos fiscals parlarem quan tractem el tema de clàusules de contractació so-

cialment responsables. 

 

 

 

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

Ciudadanía, només indicar que el Ple, en el mes de març, van votar a favor tots els grups 

menys Ciutadans que no és treballaria amb bancs que tinguessin oficines a paradisos fiscals. 

Nosaltres varem votar que no a la moció però la resta de regidors varen votar a favor. 
 

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1),   

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 
6   - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  NETEJA DELS 

EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES 

BRESSOL, INSTAL•LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC 

PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA, 

MATARÓ RÀDIO, CONSORCI DIGITAL MARESME I CONSORCI 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ. 

 

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

següent 

 
“Relació de fets 
 
1.Mitjançant acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  neteja dels 
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i 
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, 
Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró a favor de 
l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA  per import de 13.205.682,92 €, iva inclòs  
      
2. Mitjançant informe  de data 8 de juny de 2016 la Cap del Servei de Compres i    
Contractacions proposa tramitar  les següents modificacions en l’ esmentat contracte: 
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-S’ ha detectat que  en les escoles Montserrat Solà i Maria Mercè Marçal calia un reforç de la 
neteja atenent el nombre d’ alumnes i la major ocupació dels diferents espais del centre,  i per 
tant es considera necessari incrementar en dues hores al dia la neteja d’ aquests centres.  Per 
contra es pot  disminuir en quatre hores al dia   la neteja de l’ Escola Germanes Bartomeu 
sense que afecti l’estat de neteja del centre. 
 
 -En els Casals de la gent gran de la Llàntia i de Molins, els encarregats de realitzar la neteja 
eren els responsables del servei de bar, però com que els bars dels dos Casals  han tancat 
l’Ajuntament ha d’ assumir la neteja dels dos Casals. 
 
-  L’Ajuntament també ha d’ assumir la neteja de l’Escola Bressol de les Figueretes ja que la  
treballadora de l’Ajuntament  que realitzava la neteja s’ ha jubilat.   
 
-  Com que en l’edifici de la Presó s’ estan fent obres i encara no està decidit l’ús que es farà 
de l’ edifici,  no es considera necessari fer la neteja d’aquest edifici.    
 
-  L’ empresa municipal Pumsa  ha sol.licitat adherir-se al contracte del servei de neteja  a 
partir de l’ 1 de setembre. 
 
3. Aquestes modificacions  representen un 1,85 % de l’import de licitació. 
 
4.Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
modificació  a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament i de Pumsa  
aprovats per la present anualitat, i es preveu l’existència de crèdit en els pressupostos que s’ 
aprovin per als exercicis de 2017 a 2019.   
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula 
vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present 
contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte, entre altres motius, per la 
incorporació de PUMSA al contracte i per altes i baixes en l’ inventari d’ equipaments,  sense 
que les modificacions puguin superar el 10 % de l’import de licitació del contracte. 
 
 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA A L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ EN PLE, l’ adopció dels següents acords: 
 
Primer- Aprovar el reajustament de les hores de neteja dels següents  centres escolars: 
 
Escola Germanes Bartomeu, disminució del servei de neteja en quatre hores al dia 
Escola Maria Mercè Marçal increment del servei de neteja en dues hores al dia 
Escola Montserrat Solà increment del servei de neteja en dues hores al dia 
 
Segon.- Aprovar les  següents modificacions del contracte del servei de  neteja dels edificis i 
dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital 
Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios 



 18 

Especiales de Limpieza SA, per augment del preu del contracte en l’ import de 260.890,45 €, 
iva  inclòs: 
 
- Increment del contracte  en 2.037,03 hores ordinàries a l’any, que suposa un augment del   
cost total  del contracte de 100.646,78 €,  amb motiu de la neteja dels següents edificis:    
 
Casal de la gent  gran de la Llàntia  
Casal de la gent gran de Molins 
Escola Bressol Figueretes 
 
-Disminució del contracte en 52 hores ordinàries l’any, que suposa un decrement  del cost del 
contracte en 2.526,86 € amb motiu de deixar de netejar l’ edifici de la Presó. 
 
- Incrementar el contracte en 3.349 hores ordinàries a l’any  i  163,80 hores d ‘especialista a 
l’any, que suposa un increment del cost del contracte en 162.770,53 €, amb motiu de l’adhesió 
de l’empresa municipal Pumsa al contracte.   
 
Tercer.- Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA       
l’ import de 1.207.017,74  € distribuït de la següent manera: 
 
A càrrec del pressupost de l’Ajuntament: 
 
2016: Relació ADC núm. 2654 per import de 16.525,05 € 
2017-2019:  Relació ADPOS  núm. 2659 per import de 1.027.722,16 €  
 
 A càrrec del pressupost de Pumsa: 162.770,53 € 
 
Quart.-Condicionar els efectes  del present acord a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament i Pumsa que s’ aprovin per als 
exercicis 2017 a 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació 
durant les expressades anualitats. 
 
Cinquè.- Aprovar les següents operacions comptables inverses: 
 
AD/ núm. 67912 per import de 390 € 
Relació ADPOS/-1  núm. 2657 per import de 945.737,28  
 
Sisè.- Delegar en la Junta de Govern l’aprovació de les modificacions del contracte que no 
superin el 10 % de l’ import de licitació del contracte.” 
 

 
 
 

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

que per posicionar el vot del grup que serà negatiu. Podríem estar d’acord amb el que ha 

explicat el Sr. Jérez sobre que els ajustos són per necessitats sobrevingudes però no podem 

estar d’acord amb l’aprovació dels costos anuals de totes aquestes modificacions per un valor 

de 3.380.000 euros. Nosaltres creiem que el servei de neteja l’hauria de gestionar directament 
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l’ajuntament i no una multinacional. Si s’observa el increment d’hores i el que ens costa, els 

mataronins paguem les hores del servei de neteja a 15,73 euros i en canvi la taula salarial del 

conveni diu que el salari mínim és de 900 euros i per tant l’hora surt a 5,39 euros. Amb 

aquests números entenem que no és el nostre model de gestió i per això votarem que no. 

 
 
 

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

s’abstindran. Pensem que caldria fer una revisió del sector ja que està molt maltractat tant a 

nivell salarial com professional, com en les condicions de treball. Hem de valorar una tasca 

que la realitzen majoritàriament dones que acaben tenint problemes físics importants amb 

pensions petites. La crisi ha agreujat encara més la seva situació. I externalitzar el servei els 

deixa encara amb més indefensió laboral i social. Tenim queixes de persones que treballen 

dins de la casa i hem d’intentar veure on fallem i com ho solucionem. Donar el nostre suport i 

les gràcies per la seva feina dins i fora de l’Ajuntament. 

 

 

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

contracte que va adjudicar-se abans de les eleccions municipals de 2015, sense que 

poguéssim participar; desconeixem les condicions laborals del col·lectiu però suposem que 

estaran vinculats al conveni de la neteja. Seria bo que l’Ajuntament treballes amb unes 

clàusules socials més clares i valorem positivament la convicció que té el regidor Jérez que ja 

ens ha donat un clausulat per poder treballar i desenvolupar en el futur les contractacions 

municipals des de l’òptica de la responsabilitat social. Per tot això ens abstindrem. 

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

Ciudadanía, manifesta que votaran a favor. Només comentar la intervenció de la Sra. Polvillo 

sobre els costos, ja que no és real, quan es parla de salaris s’ha de parlar de salari brut, ja 

que a més del sou està la part proporcional de pagues extres, està el cost de la seguretat  

social que és un 40% de la base salarial i per tant el cost per hora d’un treballador de la neteja 

està per sobre dels 10,11 euros per hora. A més l’empresa assumeix els riscos de baixa     

laboral, indemnitzacions i tot això s’ha de compensar a l’empresa, i per tant no es pot        

comparar el sou net amb el preu hora que cobra l’empresa. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, comparteix amb els altres 

regidors la sensibilitat envers aquet col·lectiu i que el tractarem quan parlem de les clàusules 

socialment responsables. 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  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 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: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 8,   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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 
 
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 
7  - MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2016. 

 

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

següent 
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“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 16 de febrer de 
2016 -acta 03/2016-, aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2016, aprovà la 
plantilla de personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 13 
d’abril de 2016 –segons acta 06/2016-, aprovà definitivament el pressupost municipal per a 
l’exercici 2016. 
 
Segons informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans, de data 14 de juny de 2016, que consta en el present l’expedient i que es 
dona per reproduït, es proposen unes modificacions que afecten la plantilla de personal 
funcionari i de personal laboral d’aquesta Corporació, respecte de les quals es detalla el seu 
cost econòmic. 
 
Del referit informe es desprèn que aquesta proposta de modificació de la plantilla del personal 
funcionari i laboral es pot classificar atenent el tipus de règim jurídic del personal al servei de 
les administracions públiques en: 
 
Plantilla de personal funcionari 
 

- Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, subgrup C2, de l’escala administració 
general, subescala auxiliar. 

- Creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials. 

- Reconversió de la plaça de delineant, grup C1, a una plaça de tècnic superior, grup 
A1, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, comeses 
especials. 
 

Plantilla de personal laboral  
 
- Creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2. 

 
Aquesta proposta de modificació de la plantilla ha estat tractada en les corresponents Meses 
Negociadores, en sessions celebrades en data 12 de maig i 9 de juny de 2016, tal i com 
consta a les corresponents actes, que s’incorporen a l’expedient.   
 
L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que “l’entitat local aprovarà anualment la 
plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el 
total de les retribucions del personal que es dedueixi d’aqueixa i de la relació de llocs de treball 
serà  un dels documents que integraran el pressupost.” 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, 
o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir 
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en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi l’expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
 
L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no requereix la publicació de 
tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que correspon  al Ple municipal l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
 
L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la modificació de les 
plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la 
modificació d'aquell. 
 
D’acord amb el disposat a la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, regula a l’article 283.4 que “S'ha de trametre còpia de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el 
termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.”. 

 
Per l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró per a 

l’any 2016 en el sentit següent: 
 

Plantilla de personal funcionari 
 

- Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, subgrup C2, de l’escala 
administració general, subescala auxiliar. 

- Creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials. 

- Reconversió de la plaça de delineant, grup C1, a una plaça de tècnic 
superior, grup A1, de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, comeses especials. 

 
Plantilla de personal laboral 

 
- Creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2. 

 
 
SEGON.--  Publicar l’esmentada modificació de la plantilla al BOPB i al DOGC i 

trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, indica 

que votaran a favor en el punt número 7, però en el 8 i 9 no podem votar a favor. En relació 

amb el punt 8 creiem que aquesta modificació dels llocs de treball ha servit per pujar el sou a 

alguns treballadors que són caps. Davant aquesta situació els sindicats van demanar incloure 

altres categories com conserges i auxiliars de servei i es va crear aquest grup de treball per 

tractar d’unificar patronats i va haver pujades de sou en alguns llocs de treball. L’Ajuntament 

va demanar canviar l’estructura retributiva en base a les funcions i obligacions i això ha estat 

un greuge comparatiu per la resta. És cert que l’assemblea de treballadors ho va acceptar 

però hi ha col·lectius que no estan d’acord en barrejar valoració i lloc de treball amb un canvi 

d’estructura retributiva que s’hauria d’haver fet en el conveni i si l’Ajuntament volia canviar-ho 

s’hauria d’haver negociat en un conveni. Votarem que no i demanem que els conserges i 

auxiliars continuïn vinculats als annexos específics de la direcció d’esports, al conveni de 

laborals de l’Ajuntament, com ho han demanat i han fet arribar el regidor Jérez. En quan al 

punt 9 s’hauria d’haver modificat el conveni per l’acord per poder modificar l’estructura 

retributiva, com acabo d’explicar des de la CUP no ho compartim. 

 

 

 

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

exposa que al punt 7 i 9 votaran favorablement i en el 8 s’abstindran. Votarem favorablement 

el 7 i 9 per l’aval quasi unànime dels sindicats i a més els canvis obeeixen a les necessitats de 

les àrees. En el punt 8 ens abstindrem perquè molts dels canvis són per l’organització, que 

legítimament, vol fer el nou govern però no coincideix en l’organització que faríem nosaltres. 

 
 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que en el punt 

7 votaran a favor per estar d’acord en la majoria dels canvis produïts. Respectem el que 

l’assemblea dels treballadors ha decidit. Sí que demanem que a les places noves puguin 

concorre la ciutadania, i no només promoció interna, per donar l’oportunitat d’accedir a llocs 

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

Ciutadanía, diu que s’abstindran en el punt 7. Creiem que la plantilla de l’ajuntament no està 

ben optimitzada. I votarem a favor del punt 8 i 9 perquè l’àrea de recursos humans té aquesta 

capacitat i no volem entorpir l’actuació de l’administració de l’Ajuntament. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix als representants 

sindicals així com als treballadors afectats a través de les seves assemblees i al personal 

tècnic, directiu de l’àmbit de recursos humans el treball fet, felicitar-los per l’acord al que s’ha 

arribat. L’objectiu és l’homologació de condicions, adequar llocs de treball de personal que 

venia de patronats amb ajuntaments perquè siguin semblants i adequar l’ estructura salarial. 

 

 

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: Cap.  

Abstencions: 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).   
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8 -   MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2016. 

 

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

següent 

 

“En sessió extraordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2016 el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró va acordar aprovar la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació per a l’any 2016.  
 
Actualment, es proposen una sèrie de modificacions que afecten l’esmentada relació de llocs de 
treball vigent que, per raons organitzatives, és convenient dur a terme, segons es justifiquen en 
l’informe emès per la Directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, de data 17 de 
juny de 2016, que s’acompanya adjunta a la present proposta. Aquestes modificacions són les 
següents:  
 

- Refosa dels llocs de treball de Periodista, Tècnic/a Mitjà/na de Comunicació i Tècnic/a 
Mitjà/na Dissenyador/ Gràfic a un nou lloc de treball de Tècnic/a de Comunicació.  
 
- Valoració del lloc de treball de Responsable de Relacions Públiques i Protocol. 

 
- Valoració del lloc de treball de Responsable de Patrimoni i nova denominació com a 
“Responsable de Patrimoni Arquitectònic”. 
 
-Modificació del lloc de treball de Secretari General.  
 
-Modificació del lloc de treball de Director/a Serveis Econòmics i Intervenció.  
 
-Revisió del lloc de treball de Cap de Secció d’Inspecció Fiscal. 
 
-Modificació del lloc de treball de Responsable d’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana i 
nova denominació com a “Responsable d’Oficina”.  
 
-Modificació del lloc de treball de Cap de Secció de Promoció de Ciutat i Comerç. 
 
-Valoració del lloc de treball de Cap de Servei de Desenvolupament i Organització.  
 
-Valoració del lloc de treball de Cap de Servei de Relacions Laborals i Assistència 
Jurídica.  
 
-Valoració del lloc de treball d’Especialista Oficina d’Atenció Ciutadana.  
 
-Modificació del lloc de treball de Coordinador/a Atenció Ciutadana Internet i redefinició 
del lloc com a “Coordinador/a de Padró”. 
 
-Revisió dels factors valorats del lloc de treball de Tècnic/a especialista informàtic.  
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-Creació del lloc de treball de Director/a de Serveis d’Espais Públics i Equipaments 
Municipals.  
 
-Revisió del lloc de treball de Cap de Servei d’Equipaments Municipals.  
 
-Creació del lloc de treball de Cap de Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació.  
-Redefinició del lloc de treball de Cap de Secció de Vialitat i Serveis al lloc de Cap de 
Secció de Planificació i Inspecció.  
 
-Valoració del lloc de treball de Responsable Unitat Inspecció.  
 
-Modificació del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar Inspector/a.  
 
-Valoració del lloc de treball de Cap de Servei de Protecció Civil.  
 
-Creació del lloc de treball de Coordinador/a de la Unitat d’Instal·lacions.  
 
-Creació del lloc de treball d’Arquitecte/a Tècnic/a Especialitzat i Seguretat.  
 
-Modificació dels llocs de treball de Cap de Secció d’Edificis Educatius i Esportius i Cap 
de Secció Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats.  
 
-Creació del lloc de treball de Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària.  
 
-Reconversió del lloc de treball de Cap de Servei de Família a un lloc de treball de Cap 
de Servei de Salut i Consum.  
 
-Creació del lloc de treball de Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania. 
 
-Modificacions de denominacions de llocs de treball de:  

                         - Cap de Secció de Ciutadania, que passarà a denominar-se Cap de Secció de 
Ciutadania i Convivència; 

                             - Cap de Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa, que passarà a 
denominar-se Cap de Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran; 

                            - Cap de Secció de Salut Pública, que passarà a denominar-se Cap de Secció 
de Salut; 

                            - Cap de Secció de Consum i Assessoria Jurídica, que passarà a denominar-
se Cap de  Secció de Consum. 

 
-Creació del lloc de treball de Cap de Secció de Primera Atenció. 
 
-Canvi de denominació del lloc de treball de Cap de Projectes Transversals i 

Participació.  
 
-Modificació del lloc de treball de Peó Especialista.  
 
-Modificació del requisit de carnet de conduir en els llocs de treball d’Oficial de l’àmbit de 

Trasllats.  
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-Modificació de les característiques de provisió dels llocs de treball d’Assessor/a 
Jurídic/a o d’Assessor/a Jurídic/a Especialitzat/da. 

 
           -Modificació de la forma de provisió dels llocs de treball següents:  
 
                        - Llocs de treball de Gerent, Caps d’Àrea i Directors/es, en els quals la forma de 

provisió serà la de lliure designació; 
                          - Lloc de treball de Cap de la Policia Local, en el qual la forma de provisió serà 

la que recull la Llei 16/1991 de les Policies Locals; 
                       - Llocs de treball de Caps de Servei, Caps de Secció, Tècnic/a de Planificació 

Estratègica, Cap Unitat Administrativa i Xofer d’Alcaldia, en els quals la seva 
forma de provisió serà concurs de mèrits; 

                        - Els llocs de treball de l’àmbit d’Alcaldia com són el de Cap de Servei de 
Comunicació, el de Responsable de Relacions Públiques i Protocol i el de 
Secretària d’Alcalde, la seva forma de provisió continuarà sent la de lliure 
designació.  

 
-Modificació del règim dels llocs de treball de Tècnic/a Mitjà/na Ocupació i Tècnic/a de 
Promoció de Ciutat i Comerç, passant a ser ocupat per personal funcionari i personal 
laboral.  

 
  -Modificació del règim del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na Control Gestió, Qualitat i 
Processos, passant a ser ocupat per personal funcionari i personal laboral.  

 
-Creació del lloc de treball de Coordinador/a de Programes de Convivència. 

 
-Esmena d’error material en la retribució del lloc de treball de Tècnic/a Especialista de 
Participació, en el sentit que ha d’estar definit en règim laboral, sou base grup C1 per 
import de 1.125,95 € i complement específic per import de 797,38 €. 

 
-Esmena d’error de transcripció en el requisit del nivell de català exigit pels llocs de 
treball de Cap de Colla i Cap de Colla de Jardineria, en el sentit que on diu “nivell C” ha 
de dir “nivell B”.  
 
-Revisió dels llocs de treball de Conserge i Auxiliars de Serveis de tota la Corporació 
municipal.  
 
-Extinció del lloc de treball d’Adjunt/a al Cap de Servei d’Atenció Ciutadana i del lloc de 
treball Auxiliar de Reprografia.  

 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 21 de juny de 2016.  
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessions de dates 3 i 10 de desembre de 2015, 28 de gener, 2, 3, 
5, 9, 11, 18, 25 de febrer, 17 de maig, 9 i 17 de juny de 2016, segons es recullen a les actes 
corresponents, que s’incorporen igualment al present expedient. 
 
Atesos els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 291 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, que regulen les qüestions 
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relatives a la relació de llocs de treball, la seva modificació i a què ha de respondre aquesta, 
així com també a la seva justificació mitjançant memòria que acrediti les circumstàncies de 
l’article 27.2 de l’esmentat Reglament i, si s’escau, la definició dels llocs de què es tracti.  
 
Atès que l’article 27, en el seu apartat 2, del referit Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa 
que quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa 
de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs 
vacants que no es pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que 
s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 
Atès l’article 31 del mateix Reglament, en el sentit que la relació de llocs de treball s’ha 
d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
Pel que respecte a l’òrgan competent, disposa l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la 
relació de llocs de treball i les modificacions que es produeixin.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost 
anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2016, 
que afecta als llocs detallats més amunt, en els termes continguts a l’informe de la Directora 
de Recursos Humans, de data 17 de juny de 2016. 
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB.” 
 
 
 

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 VOLEMataró (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). 



 29 

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 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).   

 

 

9  -  MODIFICACIÓ DE DETERMINATS PRECEPTES DEL TEXT ÚNIC 

DELS ACORDS MUNICIPALS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES 

CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL 

PERSONAL LABORAL.  

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

següent 

 
“En el sí de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari i de la Comissió Negociadora del 
Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Mataró, en sessions celebrades en dates 19 i 26 d’abril, 
12, 17, 20 i 24 de maig, 9 i 17 de juny de 2016, s’ha negociat i acordat amb la part social 
vàries qüestions que afecten a diversos articles del Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró (en endavant, acord de condicions de treball del personal funcionari) i del Text únic 
dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Mataró (en endavant, acord de condicions de treball del personal 
laboral).  
 
Aquestes qüestions són les relatives a:  
 

a) Pel que fa a l’acord de condicions de treball del personal funcionari:  
 

- Creació d’una llista d’espera excepcional, que comporta la inclusió d’un Annex núm. 7 
relacionat amb l’art. 8.4.  

- Creació d’un pla de mobilitat del personal d’atenció ciutadana de l’OFIAC, que comporta la 
inclusió d’un punt BIS a l’art. 10.  
 

b) Pel que fa a l’acord de condicions de treball del personal laboral:  
 

- Creació d’una llista d’espera excepcional, que comporta la inclusió d’un Annex núm. 12 
relacionat amb l’art. 8.4. 

- Creació d’un pla de mobilitat del personal d’atenció ciutadana de l’OFIAC, que comporta la 
inclusió d’un punt BIS a l’art. 12.  
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- Creació del plus de “disponibilitat nocturna per activitats culturals”, del plus de “disponibilitat 
horària cultura” i del plus de “disponibilitat horària i nocturnitat esports”, que comporten la 
seva inclusió en el punt b.2) de l’art. 26.1.  

- Equiparació salarial del personal laboral a l’estructura retributiva del personal funcionari de 
determinats llocs de treball, que comporta la inclusió del punt núm. 4 a l’art. 26 i un Annex 
núm. 13. 

- Supressió del “Plus de disponibilitat nocturna per activitats culturals” que ve establert a 
l’apartat C de l’Annex II de l’annex de condicions de treball del personal de l’àmbit de Cultura 
segons acord d’integració des de l’1 de genera de 2013.  
 
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.  
 
 
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Respecte el Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró:  
 
I.- Incorporar un Annex 7, relacionat amb l’art. 8.4 (llistes d’espera), amb el següent 
redactat:   
 
ANNEX 7 
 
En relació amb l’article 8.4 s’estableix el següent:  
 
Llista d’espera excepcional 
 
La llista d’espera excepcional està constituïda per aquelles persones que hagin finalitzat una 
relació funcionarial d’interinitat per vacant amb l’Ajuntament de Mataró amb motiu 
d’amortització de la plaça o amb motiu de reingrés per excedència voluntària. De la creació 
d’aquesta s’informarà a la part social.  
 
Els criteris per a determinar l’ordre de prelació de les persones que configuren aquesta llista 
són:  
 
1. Data de la finalització de la relació funcionarial amb l’Ajuntament de Mataró. 
2. Temps treballat a l’Ajuntament de Mataró. 
 
Aquesta llista es considerarà prioritària a les llistes resultants de processos selectius d’oferta 
pública d’ocupació, així com de les resultants de processos de creació de llistes d’espera 
específiques que estiguessin vigents en el moment de la seva creació. Tindrà un període de 
vigència màxima de dos anys amb les previsions que es regulen en els següents punts:  
 

a) Les persones incloses en aquesta llista s’hauran de presentar als processos de selecció 
d’oferta pública del mateix lloc de treball que es convoquin i respecte dels quals tinguins els 
requisits per a prendre-hi part.  
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b) També s’hauran de presentar en aquells processos de llistes d’espera específics del mateix 
lloc de treball que es convoquin amb posterioritat a la creació d’aquesta llista excepcional.  

c) La no participació o la no inclusió en les llistes d’espera que generin aquests processos 
suposarà l’exclusió de la llista excepcional.  
 
Vigència temporal de l’annex 
 
Aquest annex mantindrà la seva vigència fins el dia 31 de desembre de 2017.  
 
A totes les llistes convocades abans del 31 de desembre de 2017 els serà aplicable aquest 
annex.  
 
 
II.- Modificar l’article 10 relatiu a la provisió de llocs de treball, en el sentit d’incloure el 
punt BIS a l’esmentat precepte amb el següent redactat:  
 
“Article 10.BIS. Pla de mobilitat del personal d’atenció ciutadana de l’OFIAC. 
 
Serà d’aplicació al personal funcionari de carrera que ocupi un lloc d’especialista d’OFIAC 
que acumuli 10 anys de permanència al Servei d’Atenció Ciutadana. Si una personal s’acull al 
pla de mobilitat, se l’adscriurà inicialment en comissió de serveis per un període de sis (6) 
mesos a un lloc de treball d’especialista en gestió administrativa amb reserva del lloc 
d’origen. Un cop finalitzat aquest període a satisfacció de totes les parts, la personal quedarà 
adscrita de forma definitiva, sempre i quan hagués proveït el seu lloc de treball a l’OFIAC per 
concurs. Si no fos així, la persona quedarà adscrita provisionalment al nou lloc d’especialista 
en gestió administrativa fins que es convoqui el concurs corresponent.” 
 
 
SEGON.- Respecte el Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró: 
 
I.- Incorporar un Annex 12, relacionat amb l’art. 8.4 (llistes d’espera), amb el següent 
redactat:   
 
ANNEX 12 
 
En relació amb l’article 8.4 s’estableix el següent:  
 
Llista d’espera excepcional 
 
La llista d’espera excepcional està constituïda per aquelles persones que hagin finalitzat una 
relació laboral amb l’Ajuntament de Mataró, d’interinitat per vacant o de relleu, amb motiu 
d’amortització de la plaça o amb motiu de reingrés per excedència voluntària. De la creació 
d’aquesta s’informarà a la part social.  
 
Els criteris per a determinar l’ordre de prelació de les persones que configuren aquesta llista 
són: 

1. Data de la finalització de la relació laboral amb l’Ajuntament de Mataró. 
2. Temps treballat a l’Ajuntament de Mataró. 
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Aquesta llista es considerarà prioritària a les llistes resultants de processos selectius d’oferta 
pública d’ocupació, així com de les resultants de processos de creació de llistes d’espera 
específiques que estiguessin vigents en el moment de la seva creació. Tindrà un període de 
vigència màxima de dos anys amb les previsions que es regulen en els següents punts:  
 
a) Les persones incloses en aquesta llista s’hauran de presentar als processos de selecció 
d’oferta pública del mateix lloc de treball que es convoquin i respecte dels quals tinguins els 
requisits per a prendre-hi part.  
b) També s’hauran de presentar en aquells processos de llistes d’espera específics del mateix 
lloc de treball que es convoquin amb posterioritat a la creació d’aquesta llista excepcional.  
c) La no participació o la no inclusió en les llistes d’espera que generin aquests processos 
suposarà l’exclusió de la llista excepcional.  
 
Vigència temporal de l’annex 
 
Aquest annex mantindrà la seva vigència fins el dia 31 de desembre de 2017.  
 
A totes les llistes convocades abans del 31 de desembre de 2017 els serà aplicable aquest 
annex.  
 
 
II.- Modificar l’article 12 relatiu a la provisió de llocs de treball, en el sentit d’incloure el 
punt BIS a l’esmentat precepte amb el següent redactat: 
 
“Article 12.BIS. Pla de mobilitat del personal d’atenció ciutadana de l’OFIAC. 
 
Serà d’aplicació al personal laboral fix que ocupi un lloc d’especialista d’OFIAC que acumuli 
10 anys de permanència al Servei d’Atenció Ciutadana. Si una personal s’acull al pla de 
mobilitat, se l’adscriurà inicialment en comissió de serveis per un període de sis (6) mesos a 
un lloc de treball d’especialista en gestió administrativa amb reserva del lloc d’origen. Un cop 
finalitzat aquest període a satisfacció de totes les parts, la personal quedarà adscrita de forma 
definitiva, sempre i quan hagués proveït el seu lloc de treball a l’OFIAC per concurs. Si no fos 
així, la persona quedarà adscrita provisionalment al nou lloc d’especialista en gestió 
administrativa fins que es convoqui el concurs corresponent.” 
 
 
III.- Modificar l’article 26 relatiu als conceptes retributius, en el sentit d’afegir en el seu 
punt 26.1.b.2), que fa referència als complements salarials de lloc de treball, els següents 
plusos i continguts: 
 
“Plus de disponibilitat nocturna per activitats culturals 
 
El complement de disponibilitat nocturna per activitats culturals es satisfarà per aquelles 
categories el treball de les quals (total o parcialment) es desenvolupa freqüentment entres les 
22h i les 6 h del matí. 
 
Aquest complement, per a l’any 2016, es satisfarà a raó de 12 mensualitats mantenint-se el 
mateix import. Aquest complement serà revisat anualment amb els mateixos increments que 
la resta de conceptes salarials:  
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                            PLUS DE DISPONIBILITAT NOCTURNA 
 
Perfils professionals 
 

  
Import mensual 

 
Import anual 

Comandament/Responsable    162,49 € 1.949,86 € 
Tècnic/a auxiliar    113,16 € 1.357,92 € 
Coordinador    130,97 € 1.571,72 € 
Auxiliar de Serveis instal·lacions          85 €      1.020 € 
Taquiller/a        9,22 €    110,56 € 

 
 
Plus de “Disponibilitat horària cultura” 
 
El complement de disponibilitat horària per activitats culturals es satisfarà: 
 
Aquest complement retribueix el fet que el servei que es presta des d’aquests llocs de treball 
requereix de disponibilitat i horaris flexibles, els seus calendaris no són anuals i poden ser per 
mesos. Són jornades on hi ha la possibilitat que es produeixin alteracions en els horaris de 
treball sense que això suposi un increment de jornada total. L’objecte d’aquest plus és 
adaptar els temps de treball a les especials característiques de les activitats culturals.  
 
Aquest complement, per a l’any 2016, es satisfarà a raó de 12 mensualitats mantenint-se el 
mateix import. Aquest complement serà revisat anualment amb els mateixos increments que 
la resta de conceptes salarials:  
 

                            PLUS DE DISPONIBILITAT HORÀRIA 
 
Perfils professionals 
 

  
Import mensual 

 
Import anual 

Auxiliar de Serveis instal·lacions          51 €      612 € 
 
 
Plus de “disponibilitat horària i nocturnitat esports” 
 
El complement de disponibilitat horària i nocturnitat per activitats esportives es satisfarà de la 
següent manera:  
 
Disponibilitat horària i nocturnitat I esports 
 
Aquest complement el percebrà tots els auxiliars de serveis esportius atès que en el seu lloc 
de treball hi ha inclosa la disponibilitat horària i també les activitats en horari nocturn (a partir 
de les 22 h i fins les 6 hores) ja sigui parcial o total. Les jornades nocturnes no superaran les 
20 hores mensuals.  
 
Aquest complement, per a l’any 2016, es satisfarà a raó de 12 mensualitats mantenint-se el 
mateix import. Aquest complement serà revisat anualment amb els mateixos increments que 
la resta de conceptes salarials:  
 

                 PLUS DE DISPONIBILITAT HORÀRIA i NOCTURNA I 
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Perfils professionals 
 

  
Import mensual 

 
Import anual 

Auxiliar de Serveis esportius          85 €      1.020 € 
 
Aquest complement retribueix el fet que el servei que es presta des d’aquests llocs de treball 
requereix de disponibilitat i horaris flexibles, els seus calendaris no són anuals i poden ser per 
mesos. Són jornades on hi ha la possibilitat que es produeixin alteracions en els horaris de 
treball sense que això suposi un increment de jornada total. L’objecte d’aquest plus és 
adaptar els temps de treball a les especials característiques de les activitats esportives.  
 
Disponibilitat horària i nocturnitat II esports 
 
Aquest complement només el percebran aquells auxiliars de serveis esportius que realitzin 
les seves funcions en horari nocturn (a partir de les 22 h i fins les 6 hores) ja sigui parcial o 
total, i que superin les 20 hores mensuals en aquesta franja horària.  
 
Aquest complement, per a l’any 2016, es satisfarà a mes vençut a partir de la informació 
proporcionada pels responsables d’aquest àmbit. Aquest complement serà revisat anualment 
amb els mateixos increments que la resta de conceptes salarials: 
 
 

                PLUS DE DISPONIBILITAT HORÀRIA i NOCTURNA II 
 
Perfils professionals 
 

  
Import   

mensual 

 
Import anual 

Auxiliar de Serveis esportius          51 € Variable en funció de les 
hores fetes 

 
 
IV.- Modificar l’article 26 relatiu als conceptes retributius, en el sentit d’afegir un punt 4 i 
Annex 13 a l’esmentat precepte amb el següent redactat. Serà d’aplicació també als llocs de 
treball regulats a l’Annex 13 que corresponguin a l’àmbit d’Ensenyament.   
 
“Article 26. Conceptes retributius 

1- (…) 
2- (…) 
3- (…) 

 
4- Equiparació de l’estructura retributiva de determinats llocs de treball amb 

l’estructura retributiva del personal funcionari: 
 
Als llocs de treball regulats a l’annex 13 tindran la mateixa estructura retributiva que el 
personal funcionari. Formaran part d’aquest annex els llocs de treball que per negociació 
col·lectiva es vagin aprovant a la Relació de Llocs de Treball amb la nova estructura 
retributiva.  
 
Aquests llocs de treball tindran l’estructura retributiva següent:  

• Salari Base del Grup 

• Complement de destinació 
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• Complement específic 
 
Antiguitat: El concepte d’antiguitat del personal adscrit en un dels llocs de treball regulats a 
l’annex 13, a partir de la data dels efectes d’aquest acord, es dividirà en dos:  
 

- El primer, amb el nom de complement d’antiguitat, que serà l’import que venien 
percebent fins el moment de l’aplicació de l’acord pel concepte d’antiguitat. S’acorda que 
aquest complement d’antiguitat no serà absorbible ni compensable.  
 

- El segon, amb el nom de triennis, que serà l’import dels nous triennis que vencin a partir 
de la data dels efectes de l’acord i que s’abonaran segons el que estableixi la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per cada any.  
 
Pagues extraordinàries: Les pagues extraordinàries que recaiguin en aquests llocs de treball 
meritaran d’igual forma que les corresponents al personal funcionari.  
 
Hores extraordinàries: Les hores extraordinàries del personal laboral adscrit en un dels llocs 
de treball esmentats es computarà amb el mateix sistema de càlcul i retribució que l’establert 
pel personal funcionari.  
 
La normativa aplicable per aquests conceptes retributius de l’esmentat personal laboral seran 
les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any i/o d’altra normativa 
que sigui d’aplicació al personal funcionari fent-se extensiva, per tant, al respectiu personal 
laboral.” 
ANNEX 13 
Equiparació a l’estructura retributiva de personal funcionari a determinats llocs de 
treball de personal laboral 
 
Els llocs de treball següents queden equiparats a l’estructura retributiva del personal 
funcionari a tots els efectes:  

- Responsable Auxiliar de Serveis 
- Auxiliar de Serveis Instal·lacions 
- Auxiliar de Serveis - Informador/a 
- Auxiliar de Serveis Manteniment 
- Auxiliar de Serveis Manteniment Piscina 
- Auxiliar de Serveis  
- Auxiliar de Serveis Ensenyament 
- Auxiliar de Serveis Esportius 
- Auxiliar de Serveis Culturals 
- Auxiliar de Serveis – Vigilant 

 
Formaran part d’aquest annex els llocs de treball que per negociació col·lectiva es vagin 
aprovant a la Relació de Llocs de Treball amb la nova estructura retributiva.  
 
Aquest annex serà d’aplicació també als llocs de treball corresponents de l’àmbit 
d’Ensenyament.   
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V.- Suprimir l’apartat C “Plus de disponibilitat nocturna per activitats culturals” de 
l’Annex II de l’annex de condicions de treball del personal de l’àmbit de Cultura segons acord 
d’integració vigent des de l’1 de gener de 2013.  
 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Mataró. “ 
 

 
 

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 del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya.    

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
10  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ CARRETERA DE CIRERA. 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 
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“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació sector Carretera de Cirera, que forma part dels sectors de creixement per 
equipaments terciaris d’abast comarcal, classificat com a sòl urbanitzable no delimitat.  
 
Els treballs iniciats l’any 2013 pretenen recuperar l’indret per a ús dels ciutadans, avui 
marginal i antic abocador de residus en bona part del sector. Disposa d’una situació 
privilegiada tant per la seva connectivitat territorial, comarcal i local com per les vistes 
panoràmiques sobre la ciutat, la plana agrícola i el mar.  
 
Han estat efectuats estudis del subsòl i adequació ambiental, de la valoració de la qualitat del 
sòl i l’avanç ha estat informat per les administracions afectades següents: 
 
- La Subdirecció General de Seguretat Industrial, de la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial, el 10 de desembre de 2014. 
- L’Agència Catalana de l’Aigua, el 15 de desembre de 2014. 
- L’Agència de Residus de Catalunya, el 8 de gener de 2015. 
- L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció General de Polítiques Ambiental, el 9 

de gener de 2015. 
- L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, el 30 de gener de 2015, emet el Document d’abast.  
- La Subdirecció General de Programes en Protecció Civil, de la Direcció General de 

Protecció Civil, el 2 de febrer de 2015 
- El Departament de Cultura, dels Serveis Territorials a Barcelona, l’1 d’octubre de 2015 
 
Es proposa una nova ordenació en l’ocupació del sòl, la implantació de l’edificació en major 
alçada i mantenir els paràmetres urbanístics i usos dominants. L’anàlisi exhaustiu de les 
característiques del sòl ha permès configurar àrees edificables molt definides i concretes, amb 
les mesures preventives a implantar per a la fonamentació de l’edificació. 
 
La modificació preveu l’ordenació detallada i l’execució en dos polígons d’actuació UA-90a i 
UA90b, així com les mesures per la descontaminació i restauració del subsòl de l’antic 
abocador.  
 
Es modifica l’àmbit del sector amb exclusió del sòl de l’altre costat del c. Galícia que passa a 
sòl no urbanitzable, i s’adapta la resta del límit per completar la urbanització correctament i als 
moviments de terres de l’execució del Projecte de millora de l’enllaç amb la C-32.  
 
La proposta manté els objectiu del Pla general de 1996 que són: 
 
- Ordenar una franja d’equipaments públic i privats de caràcter supramunicipal en una àrea 

amb molt bones comunicacions amb la resta de la ciutat, el territori comarcal i la Regió I, i 
consolidar el desenvolupament territorial per sobre la variant de la N-II al costat de 
l’Hospital i del centre comercial Mataró Parc. 

 
- Consolidar un verd continu que actua com a dotació per a tot el conjunt urbà, organitzar el 

límit amb el sòl no urbanitzable i definir el Camí dels Contrabandistes com una via de 
caràcter paisatgístic unificadora dels Turons. 
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Els usos del sòl i la disposició del teixit terciari amb edificacions acabaran de completar la 
ciutat en aquest indret, de la forma següent: 
 
- Creació d’una nova façana a la ciutat de serveis terciaris directament relacionats amb 

l’equipament sanitari de l’Hospital, a l’altre costat del carrer, i consolidació de la carretera 
de Cirera com un carrer més incorporat a la trama urbana de la ciutat.  

 
- Proveir sòl suficient per a equipaments i instal·lacions esportives de caràcter públic 

necessaris en convivència amb el parc i amb accessibilitat des de la ciutat, en un marc 
sostenible tant urbanístic com econòmic.  

 
Més del 30 % del sòl és de titularitat municipal i els paràmetres urbanístics comparatius amb 
el planejament vigents són:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vist l’informe jurídic, els articles 33, 36, 58, 73, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 
3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme DLeg. 1/2010, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector 
Carretera de Cirera, redactat pel servei tècnic municipal.  
 
Segon.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, 
al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció 
de les seves competències, així com als serveis municipals. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.” 
 

 

 

SECTOR PG 
VIGENT 

POLÍGONS 
PROPOSTA

DIFERÈNCIA

Equipaments 20,00 % 33,55 % 13,55 %

Espais Lliures 37,00 % 37,95 % 0,95 %

Vialitat 13,00 % 9,40 % -3,60 %

Sòl públic 70,00 % 80,90 % 10,90 %

Dotacions i Serveis privats 30,00 % 19,10 % -10,90 %

Sòl privat 30,00 % 19,10 % -10,90 %

Index d'edificabilitat bruta 0,25 m2st/m2s 0,25 m2st/m2s -
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que li sembla molt bé aquest nou model participatiu, amb el 

compromís de portar això als Consells Territorials, però potser s’haurà de canviar el model 

perquè tots sabem que els Consells Territorials el que fan és ser informats i les seves 

decisions no es tenen mai en compte. Aquest és un indret privilegiat i hauria haver anat 

acompanyat prèviament d’un canvi substancial des del punt de vista de la participació perquè 

malgrat tot pensem que aquest projecte ens sembla que vostès el tenen bastant coll avall. 

Insistim en la necessitat d’obrir el procés participatiu als ciutadans però sense presa, sense 

aquests compromisos adquirits que hi són. El nostre vot serà negatiu. Tenim una comissió que 

recentment es va reunir amb el Departament de Salut de la generalitat (CatSalut) de la qual 

estem esperant un document de conclusions a les peticions i reivindicacions que hem fet des 

de la ciutat de Mataró en el sentit de veure d’una manera fefaent que l’aposta per l’ampliació 

de l’hospital es converteix en quelcom més que paraules, i quelcom més que un solar, que és 

veritat que es cedeix per aquesta construcció però que tal i com es va dir a la reunió, fora ideal 

tenir el projecte executiu abans de fer qualsevol altre tipus de maniobra. Aquest seria un 

compromís ferm del CatSalut que realment es vol construir i es vol ampliar l’hospital. Si no es 

fa, i tenint en compte que al sector privat ningú els pot impedir que intervinguin en la inversió 

posant el que creguin que els pots donar negoci, això sí, sotmès al que permet aquesta 

qualificació de sòl terciari. Ens temem que si no tenim un projecte consolidat, la temptació 

d’instal·lar centres de salut privats, doncs seria legítim per part dels inversors. Com no tenim 

un projecte sòlid i consolidat això malmetria aquesta inversió que necessitem i és d’imperiosa 

necessitat per la nostra ciutat. Tampoc és menor, i ens preocupa, la pressió que sobre aquest 

indret podrà tenir en la mobilitat de tot aquest sector. En aquesta zona s’estan fent grans 

maniobres per encabir tot el tràfic i encabir d’hotels, apostar per un turisme esportiu, etc., 

podria fer que aquesta zona acabés col·lapsada. Per tot plegat, a no ser que canviïn molt les 

coses, d’aquí a l’aprovació provisional a l’aprovació definitiva, el nostre vot serà negatiu.  

 

 

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

que el vot serà negatiu. Lligat amb el que ha dit el company Esteve Martinez, entenem que un 

espai com aquest ha d’esser plenament públic, i per tant la proposta que porta avui el govern 

no és dins la nostra filosofia. Entenem que per la situació, la part destinada a aquesta activitat 

no pot deixar-se en mans del mercat lliure i per tant hem de preveure les futures necessitats i 

tenir aquesta possibilitat de disposar de sòl per equipaments públics per a la salut. Encara que 
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la cessió de sòl s’ha ampliat al 81%, compartim amb els companys d’Iniciativa que a mínims 

no podem anar i per tant el posicionament del Govern ha de ser de màxims.  

 

 

 

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

que aquest punt es va retirar de l’ordre del dia perquè no tenia suports suficients ja que no 

s’havia explicat prou bé a la Comissió Informativa. Hem d’agrair als tècnics les explicacions 

que ens han donat en una comissió específica per parlar només d’això. Nosaltres votarem a 

favor perquè es tracta d’una aprovació inicial. La participació d’agents socials és compatible 

dins d’aquest procés i pensem que s’ha de néixer d’una proposta, que és la que han fet els 

tècnics. Pensem que és una oportunitat que neix arrel d’una petició de l’ICS i entenem que no 

podem condicionar el nostre vot a l’acció o inacció de la Generalitat en temes de salut, en 

quant a l’hospital i al solar no s’estableix un equipament sanitari associat. És un pla on hi ha 

uns propietaris públics i uns propietaris privats. És una oportunitat per a desenvolupar aquest 

sector, inclús per a les entitats que estan en aquest sector i també pensem que en cas de 

necessitats futures també tenim els terrenys de darrere d’urgències però entenem que amb la 

cessió actual seria suficient. També valorem molt positivament la recuperació del torrent i 

aquet gran espai públic que es crearà. Com a suggeriment, encara que sabem que no està 

dintre del sector,  pensem que és molt important el Camp la Llàntia, que està a 50 metres, és 

important que es consideri dins d’aquesta zona. Seria interessant que ens anéssim plantejant 

el desenvolupament d’altres sectors colindants perquè això porta llocs de treball, oportunitats, 

riquesa, capitalitat. Per tot això, votarem a favor.  

 

 

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

molt decidir. Estàvem entre l’abstenció o votar en contra. És veritat que va començar molt 

malament però vull reconèixer la feina feta i l’avanç. Quan som capaços de dialogar i fer 

treball comú per la ciutat ho hem de constatar. Però el nostre posicionament serà en contra. 

Ens preocupa molt la sanitat pública, les deficiències del nostre hospital i pensem que és un 

tema urgent i d’àmbit comarcal. Ens preocupa que la Sra. Calpe no senti la pressió social de 

fer la reserva d’aquest espai que sigui per l’hospital. Ja sé que és supramunicipal i que no 

tenim les competències però també sé que quan la gent i un poble es mou les coses 

s’aconsegueixen. Convidem a la Sra. Calpe a que ampliï tot aquest tema de la participació i 
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fins i tot que inclogui a la coordinadora de la sanitat i pensem que és el moment d’afavorir i 

garantir la nostra sanitat pública i universal. Hem de lluitar per la reserva d’aquest espai públic 

en benefici de la nostra sanitat. Agraeixo a la Sra. Calpe que hagi canviat i vulgui ampliar el 

tema de la participació però tenim molt present les retallades, i facilitar la sanitat privada i per 

això votem en contra, tot i que reconeixem la feina feta.  

 

 

 

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

Ciudadanía, es reafirma amb els comentaris del Sr. Calzada. Teníem dubtes sobre la reserva 

de sòl per a l’hospital però ens va decidir una reunió amb els representants sindicals, on 

donàvem com a millor opció construir en la part que seria d’urgències perquè hauria connexió 

directa amb l’edifici i que era millor que construir a l’altre costat de la carretera. Per això 

votarem a favor. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que hi havia un 

dèficit de qualitat de la informació donada. Des de que la Regidora es va comprometre a 

portar això a una comissió informativa especial, que també ha fet amb uns altres plans 

urbanístics, cosa que és d’agrair posa en relleu la feina dels tècnics. El pla dona una solució 

més realista i ofereix una garantia molt important que és la reserva de sòl en aquest inici de 

procés a petició de l’ICS per una futura ampliació de l’hospital de Mataró. Com ja hem dit en 

alguna ocasió, es tracta d’un sector molt important. Ens semblava important no cometre errors 

en el que és el plantejament inicial del Pla. El procés participatiu fins ara ha estat pobre i 

deficient, però amb el procés d’al·legacions que s’obrirà es produirà aquesta posada en comú 

de tot el projecte amb els consells territorials i consell assessor urbanístic amb la idea de 

intentar trobar opinions i propostes que puguin millorar el plantejament actual. Per tot això el 

nostre vot en aquesta aprovació inicial serà positiu.  

 

 

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

Habitatge, diu que en primer lloc, rectificar. No va ser l’ICS qui va fer la petició sinó el 

CatSalut. Malauradament quan fas una modificació d’aquest tipus no pots exigir la garantia 
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que l’entitat, en aquest cas el CatSalut, tingui ja el projecte executiu redactat. Puc compartir la 

necessitat que em trasllada la Sra. Morón de lluitar tots plegats per garantir una bona sanitat 

pública a Mataró i precisament aquesta reserva de 15.000 metres que es preveu en aquest 

planejament va encaminada a poder garantir-lo. Els agraeixo a tots el treball conjunt fet per 

desenvolupar aquet projecte. Tenen tota la raó quan em recriminen que el procés no va 

començar bé. M’iniciava com a Regidora d’Urbanisme i tots hem d’aprendre coses que a 

vegades costen d’entendre. A partir d’ara em comprometo a que qualsevol tema d’urbanisme 

que s’hagi de portar al Ple, prèviament farem comissions informatives monogràfiques per 

refrescar tot el que s’hagi pogut treballar i poder prendre decisions amb coneixement de 

causa. Agrair el treball fet i les aportacions.  

 

 

 

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 de 

Plataforma per Catalunya (1).   

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  
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11 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE REAJUSTAMENT D'EQUIPAMENTS 

I ZONES VERDES AV. CORREGIMENT. 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de març de 2016, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació de reajustament d’equipaments i zones verdes av. 
Corregiment, redactada pel servei tècnic municipal, amb la finalitat de possibilitar el cobriment 
de la Pista poliesportiva de Cirera. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 16 de març 
de 2016, a La Vanguardia de 9 de març de 2016, al tauler d’edictes electrònic i a la web 
municipal.  
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat segons data d’entrada a l’Ajuntament, el següent:  
 
- El 9 de març de 2016, la Direcció d’Esports municipal dóna la seva conformitat. 
- Els 10 de març de 2016, el Servei de Mobilitat municipal informa favorablement. 
 
En tràmit d’informació pública s’ha presentat una al·legació de Javier Sánchez del Campo, en 
la qual sol·licita: 
 
1. La incorporació d’informe de justificació de la mobilitat. 
 
2. La necessitat de construir voreres en: 
 

a) Rda. de Jacint Verdaguer, costat muntanya, entre els carrers Salvador Cruxent i av. 
Corregiment. 

b) C. Salvador Creuxent, costat est, entre la rda. de Jacint Verdaguer i la pl. J.L. Ligonya. 
 
Arran de l’al·legació presentada el Servei de Mobilitat ha emès nou informe, el 18 de maig de 
2016, amb el contingut següent: 
 
- Reitera l’anterior informe on deia que donada l’organització actual de l’entorn, no resulta 

necessària l’obertura del ptge. de Marià Ribas al trànsit rodat, i es considera adequada la 
seva configuració actual. 

- Les intensitats diàries de trànsit als carrers de l’entorn són molt baixes, en la majoria dels 
casos per sota dels 1.000 vehicles/dia. Només en els carrers principals de xarxa bàsica 
(av. del Corregiment, rda. de Jaume Ferran i av. del Velódrom), aquests valors pugen per 
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sobre dels mil vehicles diaris, però sense sobrepassar en cap cas els 8.000 vehicles diaris, 
xifra a partir de la qual podríem parlar de saturació en vies d’un sol carril de circulació.  

- No està saturada la xarxa viària en l’entorn de l’àmbit de la Modificació del PGO, per tant 
no hi ha necessitat de donar major capacitat amb l’obertura d’un nou carrer al trànsit rodat. 

- La configuració urbanística de l’entorn, amb usos bàsicament residencials i d’equipaments 
(escolars, esportius, etc) i la no necessitat d’ampliar la capacitat viària de la xarxa, fa 
considerar adequada la no obertura del ptge. de Marià Ribes al trànsit rodat i mantenir-lo 
com un carrer de vianants.  

 
Arran de l’al·legació i l’informe del Servei de Mobilitat el document a aprovació provisional ha 
estat modificat, sense introduir canvis en l’ordenació urbanística, amb la millora de l’apartat de 
Justificació de la Mobilitat i la incorporació dels actes relacionats amb la informació i publicitat 
de l’apartat de Participació Ciutadana; així com amb la resposta de l’al·legació presentada que 
diu: 
 

“La Rda. Jacint Verdaguer conjuntament amb el carrer Salvador Cruxent, Passatge Marià 
Ribas i l’avinguda Corregiment, delimiten una illa de sòl no consolidat i sense urbanitzar, 
qualificada pel Pla general 1996 com Sistema d’Equipament Comunitari i unes franges de 
vialitat . 

La rasant d’aquesta illa ocupada per una residencia unifamiliar amb entorn enjardinat està 
bastant per sobre de les rasants dels vials urbanitzats que configuren l’illa, i les franges 
qualificades de vial permetran en un futur adaptar-se i connectar la ciutat amb la futura 
urbanització, quan es consolidi la parcel·la d’equipament amb una activitat concreta.   

Encara que la urbanització dels carrers Salvador Cruxent i Rda. Jacint Verdaguer no comptin 
amb una de les voreres de la seva secció, ja que la calçada del costat de l’equipament 
s’entrega a un bordó lineal únicament, no queden interromputs els itineraris dels vianants que 
vulguin rodejar l’equipament. 

Hi ha itineraris alternatius que permeten arribar amb les condicions requerides per la llei 
d’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, des l’avinguda Corregiment fins la plaça 
Francesc Flos, tal com es planteja en l’esquema adjunt.  

Això no eximeix de la necessitat de condicionar aquests dos carrers, construint les dues 
voreres definitivament, però això formarà part d’una gestió que es plantejarà quan es 
desenvolupi i consolidi aquest sòl com Equipament.” 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de 
reajustament d’equipaments i zones verdes av. Corregiment, redactada pel servei tècnic 
municipal, amb els canvis documentals introduïts arran de l’al·legació formulada i per 
ampliació de la informació en l’apartat de participació ciutadana 
 
Segon.- Estimar en part les al·legacions de Javier Sánchez del Campo, en el sentit que 
s’incorpora l’informe de justificació de la mobilitat i es desestima la previsió de la construcció 
de trams de voreres en el marc del planejament general. 
 



 45 

Tercer.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars 
del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport 
informàtic. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que es van abstenir per dues causes. Sense qüestionar la 

necessitat del complex esportiu però sí la prioritat. Pensem que a Mataró tenim prioritats no 

resoltes i que el cobriment d’aquesta pista es podria haver ajornat. També demanàvem que es 

tinguessin en compte les reivindicacions històriques que feien els veïns d’aquest lloc que ara 

servirà per tapar la pista. Per tant, com que res ha canviat seguim abstenint-nos.  

 
 
 
 
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 del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 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). 
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Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 

 
12  - APROVAR DEFINITIVAMENT 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  suggeriments i al·legacions, a més de que va entrar 
en vigor la Llei 16/2015, de 21 de juliol, se simplificació administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que suposa 
canvis en la regulació del règim d’intervenció de comunicació prèvia i declaració responsable 
no inclosos a la Llei 20/2009.  
 
També es proposen modificacions en el text de l’ordenança municipal en tramitació,  que atès 
el seu caràcter essencial, donant lloc a una segona aprovació inicial pel Ple municipal, en 
sessió de 5 de maig de 2016. 
 
En data 20 de maig de 2016 es publica al BOPB, per un termini de 30 dies, i es dona 
audiència als interessats  perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
En data 15.06.2016, s’emet informe jurídic que diu: 
 
“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. 
 
Posteriorment, en data 5 de maig de 2016, el Ple municipal va aprovar per segona vegada 
l’esmentada ordenança municipal, i es va sotmetre a informació pública. 
 
Dintre d’aquest termini d’informació pública, el  president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme,  presenta escrit al registre en data 24/05/2016,  formulant al·legacions, 
en què exposa que atès que l’entitat que representa no ha estat consultada en cap moment, 
sobre la reducció de l’horari de tancament de les terrasses, expressa la seva disconformitat. Al 
mateix temps, es manifesta que tampoc són favorables a la prohibició absoluta de terrasses 
en zones d’accés cobert als locals. 
 
Els suggeriments efectuats pel Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, afecten 
a la instrucció tècnica número 5 de l’Ordenança municipal d’activitats. En concret, pel que fa 
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referència al punt 3.2.4, referent a l’horari de tancament de les terrasses, i al punt 3.2.1 sobre 
limitacions físiques de l’àmbit de les terrasses.  
 
Les al·legacions presentades finalitzen en la disponibilitat a negociar i consensuar aquestes 
reclamacions amb els serveis tècnics municipals, tenint en compte si és el cas, les diferents 
temporades per les quals es concedeixen llicències d’ocupació de via pública, a la ciutat de 
Mataró. 
 
En relació en primer lloc, a l’horari de tancament de les terrasses, el text de l’ordenança 
municipal en informació pública, recull entre d’altres els suggeriments de la Policia Local de 
Mataró. En l’escrit presentat per la Policia Local s’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 s’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. Per aquest motiu, s’exposa que 
és convenient reduir l’hora de tancament de les terrasses. 
 
Les al·legacions del Gremi d’Hostaleria poden ser compatibles amb l’interès general 
representat per les al·legacions de la Policia Local,  la qual cosa passa per estudiar i proposar 
una regulació més amplia de les ocupacions de via pública. Des de la Regidoria d’Urbanisme, 
medi ambient, sostenibilitat i habitatge han encomanat al Servei de Llicències, la redacció d’un 
avantprojecte d’ordenança municipal que reguli específicament les terrasses.   Es en aquest 
marc, d’una ordenança municipal que reguli les terrasses a Mataró, que es podria preveure 
una temporalitat en els horaris d’autorització de les terrasses,  o permetrà una diferenciació 
per determinades festivitats anuals. 
 
Cal assenyalar que la regulació que es fa en l’ordenança municipal d’activitats és en una 
instrucció tècnica, annexa a l’ordenança, que manté les línies generals sobre aquesta matèria  
del Reglament vigent d’activitats, però sense una regulació completa sobre el tema. 
 
Per tant, es proposa acceptar el suggeriment presentat, i tenir en compte l’al·legació del Gremi 
d’Hostaleria pel que fa a regular els horaris de tancament de les terrasses tenint en compte les 
diferents temporades anuals, com una regulació prèvia de l’ ordenança municipal de 
terrasses. Així es proposa distingir l’anualitat, en dues temporades: temporada d'estiu: de l'1 
de maig a 30 de setembre, i temporada d'hivern: de l'1 d'octubre a 30 d’abril. I, l’horari màxim 
podria ser el de 8.00 hores a 23.00 hores, de diumenge a dijous, de 8.00 a 12.00, els 
divendres, dissabtes i les vigílies de festius, i en cas de la temporada d’estiu es podria allargar 
una hora més. 
 
En tot cas, en una regulació d’una ordenança de terrasses es podria preveure mecanismes 
d’intervenció administrativa en cas de molèsties als veïns i en cas d’irregularitats en les 
autoritzacions de les terrasses. 
 
En segon lloc, el Gremi d’Hostaleria manifesta la seva disconformitat respecte a la prohibició 
de tenir terrassa en zones d’accés cobert als locals si impedeixen l’accés o sortida normal de 
l’establiment. 
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Respecte a aquest punt, cal dir, que la col·locació de taules i cadires en els espais lliures, en 
què s’ha reculat l’accés dels locals, no és pròpiament una terrassa. La terrassa es defineix 
com la col·locació de taules i cadires, i altre mobiliari, en un lloc obert i lliure d’edificació, del 
domini públic o espais privatius d’ús públic. 
 
La col·locació de taules i cadires en aquest espai dona lloc a confusió. La seva col·locació 
podria fer entendre els usuaris dels establiments, que és permès fumar en aquests espais, la 
qual cosa no és certa. D’acord amb l’article 2.2 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat dels productes de tabac, és permès fumar en establiments d’hostaleria 
en l’espai a l’aire lliure no cobert o tot espai que estan cobert està rodejat lateralment per un 
màxim de dos parets, murs o paraments. Per tant, les taules i cadires col·locades en l’espai 
lliure per quedar retranquejat l’accés del local, està cobert en més de dos parets, murs o 
paraments, i per tant, no es permès fumar. 
 
Aquesta previsió de no permetre les terrasses en aquest espai ja estaven prohibides, però en 
la nova ordenança municipal d’activitats es va incloure com un aclariment, però sense que 
suposi a la pràctica cap canvi. 
 
Per tant, aquesta segona al·legació es proposa la seva desestimació. 
 
A més s’ha detectat un error material, en la instrucció tècnica 2n, condicionants de l’activitat 
per raó de la seva situació, en què s’inclou en el punt 3.1 referent a comerç, “inclou la venda al 
detall de material de pirotècnia” que s’ha d’afegir al punt 3.2 comerç singular.”  

 
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, i fent ús de les atribucions que atorga que atorga a l’alcaldia  l’article 21 de la 
LBRL, i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia, núm. 4920/2015, de 
15 de juny, previ dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment els suggeriments presentats en la part expositiva de la present 
resolució, en els termes literals indicats en la mateixa, i desestimar la resta d’al·legacions. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats, que queda 
en els termes literals indicats en a part expositiva de la present resolució. 
 
TERCER.- Ordenar la publicació del text de l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats en 
el BOPB. 
 
QUART.- Comunicar l’adopció de l’acord a la subdelegació del Govern a Barcelona i a la 
Direcció General de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu 
l’article 65.3 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 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que estan d’acord amb que l’horari d’obertura s’avancés a les 

8 del matí de les terrasses, ens semblava que no entrava en col·lisió amb el dret de descans 

dels veïns però no estem d’acord amb l’horari de tancament i ens semblava correcte avançar 

una hora aquest tancament. L’informe de la Policia Local suggereix aquest canvi, precisament 

per la quantitat de denúncies que es produeixen precisament per molèsties de les terrasses 

en la franja de les 23 hores fins a les 2 de la matinada majoritàriament. Pensem que aquest 

informe ja hauria d’estar suficient per justificar el tancament avançat però creiem que no han 

fet cas a la ciutadania i si al Gremi d’Hostaleria. La solució intermitja que han buscat no resol 

el problema perquè quan les terrasses generen més molèsties és a l’estiu i en aquest període 

vostès autoritzen l’obertura fins a les 12 hores els feiners i diumenges però el cap de setmana 

fins a la 1, i tots saben que fins que la gent se’n va i es recull, allò s’allarga fins les dues, tal 

com denunciava el propi informe de la Policia. Creiem que aquesta decisió és lesiva pels 

interessos de la majoria, acovardits pels interessos d’un lobby. Però el bé comú perd davant el 

bé privat. Per això el vot serà contrari.  

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que s’abstindran 

perquè tenim un pla de mobilitat que està a mitges. Creiem que ha d’haver un canvi en el 

tema dels obstacles a les voreres i terrasses. Hem de fer pedagogia perquè la gent entengui 

que l’espai públic és de tots i hem de poder compartir-lo. No pot estar supeditat al món 

empresarial. Volem compartir la necessitat que les terrasses i els bars han de treballar i som 

conscients que molta gent acaba tenint un bar o una terrassa perquè és l’única sortida que li 

queda per sortir d’aquesta crisi, però ha d’haver una revisió de com es conforma el model de 

terrasses i ens agradaria un compromís del Govern que això sigui transitori i quan el pla de 

mobilitat estigui acabat, les aportacions noves, les modificacions, que segurament seran de 

progrés, serveixen per millorar la ciutat. Ens abstindrem.  

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que la regidora ja ha 

fet referència a que es tracta d’un document de contingut tècnic, normatiu que inclou les 

terrasses. Ja s’havia arribat a un acord per la reducció d’horaris i vostè ja ha fet referència de 

l’acceptació de les al·legacions del Gremi d’Hostaleria. Al final torna a quedar com estava amb 
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una compensació amb l’horari de les terrasses d’hivern, que en la nostra opinió no és 

comparable amb la rellevància de la utilització al hivern. Pensem que cal respectar el dret de 

tothom. No volem tombar tota la reglamentació d’un servei que no està passant el seu millor 

moment i per això acceptem el compromís de la Regidora de que cara al setembre presentarà 

aquesta ordenança específica de terrasses que ens agradarà poder treballar agafant com 

exemple altres ciutats i models de gestió. En quant al punt 7, pensava demanar-li que es 

comprometés a no externalitzar el servei i ja ho ha fet, per tant el nostre vot serà positiu a 

l’espera de poder treballar en aquesta nova ordenança específica de terrases.  

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

Habitatge, dona a tots les gràcies pel treball fet per tal de poder dotar a l’Ajuntament de les 

eines necessàries pel seu funcionament. En aquest cas, poder tirar endavant totes les 

llicències d’activitats que vulguin instal·lar-se a Mataró. Tenen el meu compromís que 

aquesta nova ordenança reguladora específicament de les terrasses tindrà els instruments 

necessaris per poder regular i intervenir. Em puc comprometre a tenir aquets darrer trimestre 

el dictamen. Efectivament estem prenent nota d’ordenances d’altres municipis per valorar 

entre tots com volem tenir els nostres carrers i les nostres terrasses, que també incorporarà 

les prescripcions que des del Pla de Mobilitat es puguin determinar sobre les amplades de les 

voreres per l’ús dels vianants.  

 
 
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 de 

Plataforma per Catalunya (1).   

Vots en contra: 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). 
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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). 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Benestar Social 
 
13  -  APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES 

D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) EN 

L'ÀMBIT LOCAL DINS EL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE 

CATALUNYA 2014-2020. 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política 

Social d’Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
Per ORDRE GAH/95/2016 de 26 d’abril, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge s’aproven les bases reguladores per al selecció de projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i el programa 
operatiu FEDER de Catalunya 201-2020, i s’obre la convocatòria pública per presentar 
sol·licituds. 
 
Els PECT s’emmarquen dins d’una estratègia territorial predeterminada per la RIS3CAT i dins 
uns instruments condicionats per la normativa i les característiques dels Programa operatiu 
FEDER. 
 
La RIS3CAT defineix quatre objectius: 
 
1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels 
processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a 
activitats de més valor afegit. 
2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la 
innovació, per crear i explotar noves vetes de mercat. 
3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats 
tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori. 
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4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, 
particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la 
internacionalització i l'emprenedoria. 
 
Per altra banda, els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per 
les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions 
provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació 
econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. Els PECT: 
 
a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb 
un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, 
tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació. 
 
b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 
1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la 
mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a 
mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats. 
 
c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la 
competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al 
territori. 
 
d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions 
han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori. 
 
e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i 
capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic. 
 
El PECT Eix del Coneixement Besós-Marina/Litoral, es centra en el Barcelonés Nord i el Baix 
Maresme i planteja l’oportunitat d’implantar una estratègia d’especialització intel.ligent que 
impulsi el creixement econòmic i la millora de la competivitat en un territori que destaca per la 
seva tradició industrial en els camps de l’agroalimentació i la salut, que alhora es posicionen 
com a les dues àrees amb major potencial transformador pel que fa al creixement econòmic i 
cohesió social dins de l’eix del PECT; 
 
El PECT està estructurat en dos projectes: Alimentació i Salut. El projecte d’Alimentació 
comprèn, entre d’altres, l’operació de Logística Integral del malbaratament alimentari, que 
s’executarà directament per part de l’Ajuntament de Mataró, com a entitat sòcia del projecte, 
amb actuacions en els àmbits del benestar social i la salut pública, i com a entitats participants 
no beneficiàries, Creu Roja Mataró i Cáritas.  
 
Els membres integrants del PECT Eix del Coneixement Besós-Marina/Litoral són els  agents 
territorials següents: Ajuntament de Santa Coloma, UB Torribera, Ajuntament d’Alella, 
Ajuntament de Mataró, Grameimpuls, UAB, Parc Salut Mar, Badalona Serveis Assistencials, 
UOC,  Institut Germans Trias i Pujol i Tecnocampus.  
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Per informe de la Cap del Servei de Benestar Social de 23 de juny de 2016 s’informa 
favorablement la participació de l’Ajuntament de Mataró en el PECT Eix del Coneixement 
Besós-Marina/Litoral.  
 
Les operacions objecte d’aquesta convocatòria han d’estar compreses entre el 1 de gener de 
2014 i el 31 de desembre de 2020. La despesa mínima elegible per operació és de 200.000 € 
, subvencionable fins un màxim del 50%. 
 
Amb la participació en la candidatura d’aquest projecte, l’Ajuntament de Mataró es 
compromet: 
 

- desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable l’operació Logística 
del malbaratament alimentari en el marc del PECT Eix del Coneixement Besós-
Marina/Litoral, segons el Pla de treball i financer previst a la  memòria tècnica i 
econòmica de la convocatòria.   
 

- designar l'Ajuntament de Santa Coloma com a entitat representant del PECT davant la 
Direcció General d'Administració Local en el procés de presentació de la candidatura a 
la convocatòria.   

 
- comprometre pressupostàriament i realitzar les aportacions econòmiques i financeres 

necessàries per desenvolupar l’operació Logística del malbaratament alimentari  i 
poder presentar la despesa total elegible i efectivament pagada perquè sigui 
reemborsada segons el pla financer inclòs a la candidatura per a l’Ajuntament de 
Mataró 

 
- aportar els mitjans tècnics i operatius per realitzar totes les tasques i operacions 

assignades al pla de treball i financer que es presenta a la  candidatura.   
 

- declarar que compleix amb les exigències i requeriments administratius establerts a la 
convocatòria i aportar tota la documentació probatòria necessària en el dossier de 
candidatura.  

  
- aportar totes les dades, informació i documentació que siguin necessàries per 

complimentar adequadament els models de candidatura del PECT i facilitar la tasca de 
l'entitat representant amb aquesta finalitat.   

 
- respectar els terminis i actuar diligentment davant els requeriments o comunicacions 

que pugui rebre l'entitat representant en el procés de candidatura, comprometent-se a 
presentar tota la informació i documentació addicional que es pugui sol·licitar en el 
marc del procés de selecció de les candidatures segons estableix la convocatòria.  

  
- respectar i sotmetre's als procediments i canals de comunicació establerts en la 

convocatòria per a la resolució de conflictes o reclamació de drets o interposició de 
recursos 

 
Així mateix, la base 10 de la convocatòria en el moment de la presentació de la sol·licitud, les 
entitats membres del PECT han de disposar d'una carta de compromís signada, d'acord amb 
el model de l'annex II, que inclogui: 
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a) El nomenament de l'entitat representant del PECT. 
b) El compromís de participació activa de les entitats sòcies i participants no beneficiàries i de 
l'aportació de recursos suficients per executar els projectes, operacions i actuacions del 
PECT. 
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 5 de maig de 2016 i finalitza el 5 de 
setembre de 2016, d'acord amb el que estableix l'article 4. 
 
Fonaments de dret. 
 
Bases d’execució del pressupost municipal; el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Ordre GAH/95/2016 de 26 d’abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya , per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
selecció de projectes d’especialització i competivitat territorial emmarcats en la RIS3CAT i en 
el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i l’obertura de la convocatòria pública 
per presentar els projectes susceptibles de ser cofinançats en l’àmbit del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Mataró com a entitat sòcia amb  l’Operació 
Logística del malbaratament alimentari del PECT Eix del Coneixement Besós-Marina/Litoral 
per a desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les operacions del 
PECT segons el Pla de treball i financer i la memòria tècnica i econòmica de la convocatòria, 
adjunta.  
 
Segon.- Designar l'Ajuntament de Santa Coloma com a entitat representant del PECT davant 
la Direcció General d'Administració Local en el procés de presentació de la candidatura a la 
convocatòria. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, David Bote Paz, a subscriure la carta de compromís de 
participació signada pels membres del PECT amb delegació explícita de representació en 
l'entitat local que actuarà com a entitat representant i la resta de documentació que sigui 
escaient per complimentar adequadament la candidatura.” 
 

 

 

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

el que aquí se’ns planteja és un projecte liderat, con ha dit la Regidora de Benestar Social, per 

l’Ajuntament de Sta. Coloma de Gramanet i incideix directament sobre l’àmbit de Benestar 

Social, concretament, l’àmbit d’alimentació i de Salut. Nosaltres li donarem suport perquè 

recull una proposta que hem treballat i que és la proposta del reaprofitament alimentari i 

perquè compte amb la complicitat d’entitats locals com la Creu Roja o Càritas. Atesa la 
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importància que li donem a aquest projecte pensem que la despesa que es destina és baixa, 

hauria de ser més rellevant. Aprofito per dir-los que estem a l’espera que des de promoció 

econòmica es concreti el PECT que ha de liderar Mataró en torn als eixos del tèxtil, de 

l’esport, el turisme i la innovació social i urbana. Demanem que es concreti en accions útils i 

necessàries per la ciutadania.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 
14   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA A FAVOR DE LA IMPLANTACIÓ DEL SALARI MÍNIM DE 

1.000 EUROS. 

 

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

Resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La reivindicació del salari mínim a Catalunya no és nova. Ja fa temps que el col·lectiu “Anem a 
mil” (https://anemamil.wordpress.com) i el sindicat UGT van impulsar aquesta iniciativa 
ciutadana que reivindica un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.    

El salari mínim interprofessional per a tot l’estat espanyol està establert pel 2016 en 655,20 € 
al mes, per 14 pagues, insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front 
una persona per poder viure a les ciutats catalanes i molt per sota també de les 
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recomanacions de la Carta Social Europea (CSE), que propugna un salari mínim equivalent al 
60% del salari mitjà del territori.  

A Catalunya, el salari mitjà al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a 
mitjans de març. D’acord amb la recomanació de la CSE, això conduiria a un salari mínim de 
1.098,77 € per 14 pagues.  

Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. Cal reduir les 
desigualtats salarials, la precarietat laboral... Els sous de les ocupacions més ben 
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions menys qualificades. 
Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 
637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). A ERC-Moviment 
d’Esquerres defensem un treball digne i de qualitat, i per tant, la seva retribució també ha de 
ser digna El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat. 

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS 
mensuals en 14 pagues. 

Sense deixar d’incentivar la formació continua i la millora de la productivitat, un SM de 1.000 € 
contribuiria a disminuir pobresa i desigualtat i a augmentar la capacitat de consum i l’activitat 
econòmica, a través d’una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada. 

Un recent estudi de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona sobre el 
impacte de l’adopció d’un salari mínim en l’Àrea Metropolitana de Barcelona conclou que no hi 
ha evidències d’un impacte negatiu destacable sobre l’ocupació, i planteja una sèrie de 
consideracions a tenir en compte per afavorir els col·lectius més desfavorits. 

De fet, l’implantació d’aquest SM comportaria l’increment del nombre de contribuents i de 
cotitzacions socials, cosa que permetria també establir les mesures pertinents per reduir, en el 
seu cas, l’hipotètic augment de costos laborals a les empreses més petites. 

Amb el SM a mil euros, en definitiva, es pretén impulsar un canvi de model laboral i productiu 
al nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de 
l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu 
el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres recull la iniciativa de 
la plataforma Anem a Mil i proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. L’ajuntament de Mataró avançarà cap a l’objectiu que cap treballador o treballadora 
municipal o de les empreses públiques rebi un salari inferior als 1.000 euros mensuals. 

Segon. Així mateix, el govern municipal adoptarà mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos de l’Ajuntament de Mataró a retribuir el 
seu personal contractat amb salaris superiors als mil euros quan així ho permeti la llei de 
contractació pública. 

Tercer. L’Ajuntament endegarà un procés de treball i negociació amb els agents socials i 
econòmics de Mataró per tal de marcar un pla d’acció per assolir un Salari Mínim de Ciutat de 
mil euros, estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials 
dels seus treballadors, liderant aquest objectiu a la comarca. 
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Quart. Finalment, fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i  a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Pilar Perez i al Sr. 

Jordi Cuesta, en representació de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya JERC. 

La Sra. Pilar Perez expressa que “Anem a Mil “és un col·lectiu de persones compromeses 

amb el nostre entorn social i amb la justícia social i volem que s’estableixi un salari mínim 

interprofessional de 1.000 euros perquè considerem que el salari actual no dóna per viure. Ho 

demanem primer als Ajuntaments perquè és l’administració més propera i doni exemple 

retribuint a tots els seus treballadors com a mínim amb 1.000 euros, i incentivant que les 

empreses subcontractades també haurien de pagar aquest salari mínim. El Sr. Jordi Cuesta 

manifesta que no estem davant una lluita entre esquerres i dretes, va més enllà. El partit 

conservador anglès en plena crisi, va apujar el sou interprofessional per incentivar el consum. 

La OCDE va recomanar al Govern Central que pugés el salari com a motor per a creació de 

feina. El argument més fort és que és de justícia social. Tots els treballadors tenim dret a 

arribar a final de mes treballant 8 hores al dia.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que aquesta proposta va en la línea de la que es va 

presentar al Parlament de Catalunya pel nostre grup “Catalunya sí que es pot” i es va aprovar. 

És a dir, un salari que permeti a les persones vinculades amb les administracions catalanes 

viure dignament, i que garanteixi al menys el 60% del salari mitjà català És cert que els 

ajuntament no disposem de competència per modificar el salari mínim interprofessional però sí 

que podem aprovar un nivell salarial mínim per tota l’administració, garantir que totes les 

empreses subcontractades paguin com a mínim aquesta quantitat. Portem acumulada una 

retallada de salaris molt important. El sector públic s’aproxima al 25% de pèrdua de salaris. El 

salari mínim actual de 655 euros és molt baix i no garanteix el compliment de la carta social 

europea. Amb salaris dignes s’aconsegueixen millores en el nivell de vida, per tant, en el 

consum, i també ajuda a mantenir la dignitat i l’autoestima de les pròpies persones. Per tot 

plegat, crec que aqueta proposta de resolució ha de ser aprovada.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que 

donen suport a aquesta proposta. Compartim la intervenció que han fet els representants     

“d’ Anem a Mil”. Aquesta proposta no és nova. Està recollida des de fa molts anys en 

propostes sindicals i en diferents reivindicacions. Inclús nosaltres ho portàvem en el nostre 

programa electoral. No ens deixa de sorprendre el partit que presenta aqueta proposta, ja que 

governa en diferents ajuntament, Generalitat de Catalunya i diferents institucions des de fa 

anys. Creiem que en comptes de presentar aqueta proposa, que trobem bé, haurien de donar 

exemple i tirar endavant allà on estan governant actualment. Entenem que “Anem a Mil” 

s’adreça a Esquerra per tal de ser la via per presentar aquesta proposta. 

 

 

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

que el nostre posicionament és a favor. La reivindicació d’un salari digne surt de la iniciativa 

ciutadana. Tal com deia la Sra. Lora aquesta reivindicació corre per les administracions 

públiques però hi ha poca voluntat de voler implementar-ho. Poques vegades aquesta tasca 

política s’avança a solucionar greus problemes de la ciutadania i ha de ser la societat civil qui 

lideri aquests moviments de transformació. No podem permetre que una part de la ciutadania 

treballi per ser pobre, i estiguis obligat a demanar ajuts socials per viure dignament. 

Actualment una de cada cinc persones en feina es troba en risc de pobresa i això és molt 

greu. Agrair aquesta iniciativa ciutadana i a la gent que hi ha al darrera.  

 

 

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

manifesta que és curiós que la presenti el PSC, quan és el PSOE, partit germà, qui més anys 

ha governat Espanya i més oportunitats ha tingut de pujar-lo. Em prenc aquesta proposta com 

moltes de les coses que s’han dit que són absolutament certes. És pràcticament impossible 

viure amb 650 euros i per tant, prenem com un objectiu a aconseguir el salari de 1.000 euros, 

em sembla encertat i votarem a favor. Per tant hem de tenir en compte això quan fem les 

contractacions i que no siguem hipòcrites. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que parlar de justícia 

social, i recuperar la sobirania que van lligats. És una obligació de responsabilitat política anar 

per aquest camí. Agrair les intervencions que han fet els d’”Anem a Mil”, i la seva lluita. 

Nosaltres ja ho portàvem al nostre programa, la renda garantida. Anar pujant el salari de 800 

euros cap amunt. Això incentiva el consum. Votem positivament, perquè pujar el sou garanteix 

que com que no hi ha molta capacitat d’estalvi, fa que aquests diners estiguin en moviment i 

que hagi una dinamització de tota l’economia. Hem de donar suport a aquest tipus d’iniciativa.  

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que estan a favor. L’objectiu és lloable però ha d’anar vinculat a una 

millora de la situació econòmica. Fa uns anys criticàvem als mileuristes com els últims de la 

cua i ara és un privilegi. Això vol dir que el fonamental, més que les normes i els decrets són 

les relacions econòmiques. L’Ajuntament pot negociar un conveni i pot determinar quin és el 

sou mínim, però no en les subcontractes perquè tenen un conveni propi. Votarem a favor. No 

es poden posar els decrets per davant del procés de millora econòmica. No oblidem que el 

salari mínim s’aplica a col·lectius molt reduïts de la població, que quasi tota la població està 

sota convenis i quasi cap està per sota del salari mínim interprofessional. Una pujada per 

decret sense estar vinculat a qüestions econòmiques expulsaria del mercat a col·lectius com 

poder ser aprenents. És indubtable que hem de treballar per millorar la retribució general i que 

els mínims estan per sobre del que estan ara.  

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que entenem que és un 

objectiu raonable i desitjable, que hauria de ser prioritari i creiem que és assumible i estem 

d’acord a fer tots els esforços necessaris per tal d’arribar a aquest objectiu. Pel que fa al 

personal de l’Ajuntament i les empreses municipals, tots els salaris són superiors al 1.000 

euros mensuals per 14 pagues. Cal estudiar la situació del personal dels serveis contractats i 

concessionats. Hem d’agrair tant a l’associació “Anem a Mil”com les associacions sindicals 

que han precedit aquestes iniciatives en altres moments. Per al·lusions, he de dir que entre el 

2005 i el 2010 el SMI va passar de 460,00 euros a 624 euros i als darrers anys ha pujat de 

624 euros a 648 euros. Diferència entre el PSOE i el PP. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

respon que en aquest país entre els anys 2008 i 2010 es van llençar milers de milions d’euros 

en coses com per exemple la Nau Minguell o Can Marfà. Els que dèiem que venia la crisi ens 

deien malastrucs. Tant de bo haguéssim pogut pujar el salari mínim però la situació no ho feia 

possible. Demano que no hi hagi hipocresies i no entrar en certs debats. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix a tots els 

portaveus que ens han donat suport i als representants d’ Anem a Mil. Creiem que aqueta 

proposta estarà liderada per l’esquerra com sempre ha passat a la història, que l’esquerra ha 

liderat els grans canvis.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA 

NATURALITZACIÓ D’UN TRAM DE LA PLATJA DE SANT SIMÓ. 

 

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

presenta la Proposta de Resolució següent: 

 

“El front marítim de Mataró té 2,2 quilòmetres de platja. 
 
L’art. 84 de l’Estatut de Catalunya estableix que els ens locals, en els termes que determinen 
les lleis, tenen competències pròpies en matèria d’ordenació i gestió del territori, en matèria de 
formulació i gestió de polítiques de protecció del medi ambient i desenvolupament sostenible i, 
també, en la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme 
a les platges. 
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L’Ajuntament va aprovar al 2012 el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les 
platges, actualitzat en el Ple del 4 de febrer de 2016. Aquest document  regula els usos 
comercials, lúdics o esportius que s´hi poden desenvolupar. També regula els serveis i 
instal·lacions competència de l’Ajuntament per conservar les platges i el seu entorn i mantenir-
les de manera que la ciutadania rebi uns serveis de qualitat.  El pla defineix les accions a dur 
a terme en aspectes com la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat o la neteja. 
 
La gestió d’aquestes platges fins ara només s’ha orientat a la dotació de serveis amb l’objectiu 
de fer-les atractives des del punt de vista turístic. Els Serveis Municipals de Neteja utilitzen 
maquinària per a allisar, netejar i anivellar la sorra. Aquesta actuació evita que s’acumulin 
elements naturals dipositats pel mar i la formació de petites acumulacions de sorra que 
permetin arrelament de vegetació litoral. Les màquines compacten la sorra i també 
n’arrosseguen fins a 50 Kg per hora de feina. Com a resultat d’aquestes actuacions, tenim 
unes platges uniformes, sense esglaons, netes de qualsevol indicació del que ens ha acostat 
el mar i més susceptibles a l’impacte de les ones. Les màquines, a més a més, no eliminen 
restes petites com són burilles de cigarretes ni bastonets d’orella. 
 
En aquest sentit, cal entendre les platges com un sistema natural a recuperar i preservar, però 
fins ara les úniques activitats de restauració dutes a terme en les nostres platges són les 
aportacions artificials de sorra. 
 
Considerem que és possible millorar la gestió del nostre entorn natural a partir d’experiències 
reeixides com la Xarxa de Custòdia del Territori, que és una organització sense ànim de lucre, 
constituïda per entitats, institucions i persones que impulsen el desenvolupament i l’ús de la 
custòdia del territori a Catalunya. La custòdia del territori es pot definir com el conjunt 
d’estratègies que pretenen implicar als propietaris i usuaris del territori en la conservació i el 
bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. D’aquesta manera, els 
projectes de custòdia capaciten la societat civil per tal que pugui tenir un paper actiu en la 
conservació del territori.  
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
l’adopció dels acords següents: 
 

1) L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per a la naturalització d’un tram de la 
platja de Sant Simó i així compatibilitzar l’ús i l’oci amb la valorització de l’entorn 
natural mitjançant: 
 

Retirada de brossa de forma manual.  
 

Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes naturals 
procedents del mar. 

 
Promoció d’un estudi sobre la possibilitat de recuperar l’ecosistema litoral en 
aquest tram, junt amb la vegetació i fauna associades.  

 
Senyalització del tram naturalitzat així com de les actuacions dutes a terme. 

 
Limitació i protecció de l’espai a vehicles mitjançant cordes i estaques. 
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Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant activitats 
d’educació ambiental. 

 
2) L’Ajuntament de Mataró establirà un marc de col·laboració amb l’Institut Català 

d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la Serralada del Litoral Central, 
per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que permeti vehicular de forma 
participativa les actuacions a dur a terme per fer possible la naturalització de la platja 
de Sant Simó. 
 

3) L’Ajuntament formalitzarà la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori amb la fi 
de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la custòdia del territori al 
nostre país.” 

 

 

 

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

està d’acord en gran part d’aquesta proposta. Principalment en quant al punt primer, però no 

ens agrada la continua criminalització que fan de l’activitat turística que és una font de treball 

molt important. Malgrat això votarem favorablement, creiem que és important que això estigui 

en consonància amb la protecció de la natura i l’espai natural. 

 

 

 

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

contesta que no té arguments tècnics per dir si és possible o no el que es proposa. Es 

desitjable sí, però no sabem si és possible. Els que tenen els arguments tècnics són els 

senyors del govern o sigui que ens esperàvem i això que decideixin vostès nosaltres farem. 

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

molt positivament el turisme. Però valorem molt més positivament que siguem capaços 

d’atreure un turisme de qualitat, educat i que sigui col·laboratiu, participatiu, esportista, etc. 

Evidentment votarem positivament. Compartim objectius de naturalitzar i mantenir tant les 

platges com els boscos. Inicialment pot ser més car però una vegada el mantens acaba sent 

més econòmic. Estem fent un inversió en un fons de riquesa per la nostra ciutat. Hem de 

pensar en aquest termes. Tenim bancs de Posidònies i molt poca gent ho coneix, ja és hora 

que comencem a valorar el nostre front marítim i comencem a ser arriscats i valents. Hem 
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d’afavorir una platja més natural amb més naturalesa autòctona que fa que la sorra es quedi i 

no s’hagin de gastar tants diners en reposar-la contínuament. Val la pena apostar per 

aquestes maneres de fer. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que estan per treballar en aquest sentit de fer un entorn més ecològic. Creiem 

que la proposta està molt bé i fa una aposta bastant sostenible. No tenim res a objectar. Tot el 

que es pugui fer en aquest sentit ho recolzarem. També tenim dubtes sobre la capacitat 

d’implantació a nivell local d’aquesta zona però, si hi ha gent que ho ha estudiat i hi ha 

possibilitats nosaltres ho recolzem. 

 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el vot serà favo-

rable. Tant el Consell Comarcal com a l’Ajuntament de Mataró ja hi treballen. 

 

 

 

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

Habitatge, manifesta que ja li va dir Sr. Cuellar que recolzarien la proposta perquè una part d’ 

ella ja s’està fent. Permetin que li faci una mica de crítica. A la comissió de territori del passat 

juny un dels punts que vam informar era l’adhesió que havíem fet com Ajuntament a la xarxa 

de custòdia del territori i es va designar com a interlocutor de l’ajuntament a la responsable de 

la unitat de gestió agrícola i forestal i acordant el pagament de la quota que comporta 

l’adhesió a la xarxa que aquest any és de 150 euros. Avui mateix s’ha fet una sessió de 

treball a Mataró amb els tècnics de diferents ajuntaments adherits amb una sortida tècnica pel 

territori ja que ens hem apuntat en el grup de treball de custòdia municipal. Per tant, ja estem 

treballant. L’oportunitat de la seva proposta de resolució és sospitosa si més no, quan s’està 

demanant una cosa que ja s’està fent. No pretengui penjar-se el mèrit d’aquesta iniciativa que 

estic segura que portarà molts punts positius a la ciutat de Mataró. Entrant en la petició de 

crear un tram naturalitzat de platja, justament el fet d’adherir-nos a la xarxa afavoreix i justifica 

que es puguin establir pactes de col·laboració amb entitats que estiguin disposades a fer 
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aquesta tasca de custòdia. La custòdia del territori és una estratègia de conservació del 

patrimoni natural, cultural i paisatgístic amb la participació activa, directa i voluntària de 

nombroses persones procedents de col·lectius diferents. Vostès plantegen la col·laboració 

amb la delegació de la serralada del litoral central del Institut Català d’Història Natural, per 

portar a terme aquesta tasca de custòdia d’aquest tram de platja naturalitzat. És del tot 

imprescindible que aquesta col·laboració existeixi ja que d’altra forma no es podria realitzar. 

Aprofitant que alguns membres de la delegació de la serralada es troben presents 

m’agradaria confirmar que tenim una reunió prevista per poder concretar aquest projecte. 

Presentarem i treballarem en la possibilitat de fer un projecte del qual seran principalment 

coneixedors a través de la comissió informativa. 

 

 

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

a tots els grups que han expressat el seu suport. Nosaltres no ens volem penjar cap medalla. 

La medalla la haurem de donar a la gent que farà aquest treball de custòdia sense ànim de 

lucre i que donarà un valor a la nostra platja i que permetrà naturalitzar el ecosistema i ho 

faran de manera compatible amb usos recreatius, turístics, sense menystenir el guany 

econòmic que pugui tenir algun xiringuito.  

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ EN RELACIÓ A LES 

REIVINDICACIONS LABORALS DEL COL.LECTIU DE VETLLADORES 

DEL MARESME.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la Proposta de 

Resolució següent: 

 

“Atès què el Departament d’ Ensenyament ha difós un material per a l’ educació inclusiva “De 
l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”, en 
el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que 
inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se 
sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar 
fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, 
des de la infància fins a la vellesa. 
 
Atès què a més a més, defensa que les raons d’aquesta exigència renovada es fonamenten 
en diversos àmbits i, si ens centrem en l’àmbit social, cal destacar el paper de l’Administració 
a l’hora de compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema educatiu i garantir la 
inclusió de tots els alumnes —tot respectant-ne la diversitat i defugint la uniformitat com a 
valor d’aquest sistema—, i l’assoliment d’una oportunitat d’igualtats més gran i real. 
 
Atès què el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de 
qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya, des de 
l’educació infantil fins als ensenyaments post obligatoris, i facilitar que els alumnes puguin 
aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats individuals. 
 
Atès què ha qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb 
Necessitats Educatives Específiques (en endavant N.E.E) vinculades a diversitats funcionals, 
cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen suport i cura.  
Atès què per realitzar aquestes tasques de suport és necessari que el professorat disposi 
d’hores de suport d’ un/a auxiliar d’ educació especial (Vetllador/a) a l’aula ordinària ja que 
aquest alumnat requereix d’ un acompanyament i de suport educatiu complementari per a 
facilitar la seva inclusió al sistema educatiu ordinari. 
 
Atès què la figura de l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i 
concertats a partir del segon cicle d’educació infantil (p4) i al llarg de tota l’escolaritat 
obligatòria, prioritàriament tot i que de manera parcial (ja que no cobreix tot l’ horari de 
l’alumne/a) durant les hores lectives i atès que les hores assignades als centres sovint no 
cobreixen totalment aquestes necessitats ja que ens trobem que les necessitats d’aquests 
alumnes no queden cobertes.  
 
A més aquests infants i joves no disposen de la figura dels vetlladors/es, ja que en el seu 
horari no s’inclou, si s’han de quedar al menjador escolar i el servei de monitoratge dels 
centres en la majoria de municipis no disposa ni contempla aquest recurs de manera 
regularitzada, com també succeeix si aquests infants s’ han de quedar al servei d’ acollida, ni 
tampoc pel que fa al primer cicle d’educació infantil (escola bressol i P3). 
 
Davant de la necessitat, algunes famílies han hagut d’ afrontar el cost per poder disposar d’un 
auxiliar d’educació especial a l’horari de menjador, acollida o escola bressol però recaient el 
cost sobre la família generant una desigualtat econòmica i sovint d’accés al servei, pel fet de 
ser un infant amb una diversitat funcional. I a més havent-hi d’ enfrontar-se a l’administració i 
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al protocol establert per aquesta. Tot i ser una necessitat per poder atendre l’alumnat amb 
N.E.E. greus, tot i ser molt necessària l’assistència a la llar d’infants com a mesura 
d’estimulació primerenca, de relació amb els iguals, així com per aquelles situacions familiars 
en què es faci necessari. 
 
Atès què les precàries condicions no són sols d’aquests infants sinó que també la pateixen els 
vetlladors i les vetlladores que sovint veuen el seu futur amb incertesa ja que és un servei 
subcontractat pel Departament d’ Ensenyament, que a més surt a concurs cada dos anys. 
Atès què molts/es d’ ells/es tenen contracte fixa discontinu i que les hores no són fixes com 
tampoc el centre ni els nens/es que haurà d’ atendrà durant la seva jornada. 
 
Atès què aquesta situació de precarietat incompleix l’ article 4 de l’ estatut dels treballadors ja 
que no hi ha possibilitat de promoció perquè tot i que és reconeix l’antiguitat, aquesta no 
assegura una assignació salarial progressiva, sinó que depèn de les hores que el 
Departament i el centre assignin al treballador/a. A més sense reconeixement econòmic de 
triennis ni sexennis.  
 
Atès què molts/es d’ aquests/es treballadors/es no fan l’ horari complert, ja sigui per manca d’ 
hores donades pel Departament, ja sigui perquè els centres les distribueixen entre diversos 
vetlladors/es i que això repercuteix en uns horaris laborals difícilment compatibles amb d’ 
altres feines que poguessin ajudar als treballadors/es en aquesta situació a aconseguir uns 
ingressos suficients que garanteixin una realització digna de la feina.  
 
Atès què hi ha famílies i treballadors/es del nostre municipi i de tot el territori català que ja en 
aquests moments estan vivint alguna d’aquestes situacions i d’altres que s’hi trobaran al llarg 
de l’escolaritat o de la seva vida laboral. 
  
ACORDS. 
 
Primer.- Demanar el recolzament del grup municipal, govern i oposició, a les reivindicacions 
laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per les pèssimes 
condicions laborals anteriorment esmentades i que està patint aquest col·lectiu.  
 
Segon.- Recolzar la demanda que fan d’ un/a Vetllador/a per centre amb el total d’ hores 
lectives (25 o 30 en cas de centres amb la 6ena hora encara en vigor) i el reconeixement de 
l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta de personal d’ educació contractat pel 
departament, i que això doni seguretat laboral i estabilitat als nostres vetlladors i vetlladores. 
 
Per acabar recordar que sense els auxiliars d’ educació especial (vetlladors/es) el sistema 
inclusiu que promou l’atenció educativa a tots els alumnes no seria possible. Amb aquest 
objectiu, recordar que l’article 81 de la Llei d’educació estableix que els projectes educatius 
dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 
participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs 
condicions i capacitats. Tanmateix incideix, de forma concreta, en aquells grups d’alumnes 
que manifesten necessitats específiques de suport educatiu, i fixa criteris d’organització 
pedagògica en funció d’aquestes necessitats i el tipus d’atenció: a) alumnes amb necessitats 
educatives especials, b) alumnes que s’han incorporat tardanament al sistema educatiu, i c) 
alumnes que tenen necessitats específiques derivades de situacions socioeconòmiques 
especialment desfavorides. Es per això que els vetlladors i vetlladores volen fer saber que la 
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Nostra tasca inclou a tots aquests alumnes, no només aquells que dicta el Departament, ja 
que sense la Nostra ajuda el dia a dia dins de l’ aula ordinària no seria possible. 
 
Les discapacitats i els trastorns de desenvolupament han de ser considerats des del model 
social, abordats des del mateix currículum i dedicant-hi esforços per garantir que l’alumne pot 
accedir i participar en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles per al seu 
desenvolupament i aprenentatge en societat i tot això es possible si a les aules hi ha l’ auxiliar 
d’ educació especial recolzant el treball dels docents. 
 
I finalment recordar al grup municipal que la comunitat educativa està formada pels alumnes, 
pels seus pares i mares, pels professors i professores i professionals dels serveis educatius i 
pel personal no docent. També en formen part, encara que no estiguin presents cada dia al 
centre, les administracions locals i autonòmiques a través dels seus representants (tècnics 
municipals, inspectors, delegats del Departament d’Ensenyament, etc.). Cadascun d’aquests 
membres hi té funcions, responsabilitats, i drets i deures que ha de desenvolupar al llarg de tot 
el curs escolar i per això us demanen recolzament en la Nostra petita, però no menys 
important lluita pels nostres drets i pels drets dels nostres infants.” 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, esposa que estan absolutament d’acord amb la proposta de 

Volem Mataró perquè és justa i necessària la millora de les condicions laborals d’aquest 

col·lectiu. Volem remarcar que tenir una escola inclusiva no depèn únicament  i exclusivament 

d’aquest col·lectiu, sinó que depèn de la política educativa del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat, elements com per exemple el número d’alumnes per aula o la distribució de 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques i determinats aspectes organitzatius i 

didàctics, tenen un pes molt més fonamental que la pròpia figura del vetllador. Diem sí a les 

millores laborals dels treballadors d’aquest col·lectiu però no podem deixar de donar un toc 

d’atenció al Departament en el sentit que no pot dir que vol una escola inclusiva si no posa els 

mitjans a l’abast de tots els professionals que formen el claustre a les escoles. En tot cas, 

potser sí, sobre el segon acord on es demana que hagi un vetllador per centre a jornada 

completa, voldríem matisar que no creiem que es pugui generalitzar sense conèixer en detall 

la situació d’aquets alumnes amb necessitats educatives especials. Votarem a favor. 

 

 

 

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

que el vot serà afirmatiu. Entenem que una escola inclusiva és aquella on podem aprendre 

junts alumnes diferents. A l’escola inclusiva només hi ha alumnes amb les seves pròpies 
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característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural, la normalitat. Les vetlladores fan 

una feina molt necessària i cal reivindicar-ho i donarem suport a la proposta de resolució 

perquè entenem que treballen en un llim contractual, per que treballen a centres públics però 

amb contracte fix discontinu que les aboca unes condicions laborals força indignes. Les seves 

condicions laborals haurien de ser les mateixes que els altres treballadors públics dels centres 

educatius. L’administració pública no pot tenir treballadors de primera i de segona. 

 

 

 

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

que la seva postura serà favorable. Entenem que el que es demanda és el que ha explicat la 

Sra. Polvillo. Són uns treballadors que fan una feina molt lloable dins de l’ensenyament i ho 

han de poder fer en les millors condicions. No ens acaba de fer el pes el parlar d’uniformitzar o 

dir que tots els centres han de tenir les mateixes condicions perquè precisament el que vol dir 

l’escola inclusiva és que tractem de la mateixa manera a tothom, per tant es fa difícil poder 

arbitrar, poder legislar sobre quines condicions han de ser generalitzades. Les condicions 

laborals han de ser les millors per fer la seva feina i que la qualitat educativa sigui igual, 

garantint-lo, tant si necessitem 1 o 30 hores. Les condicions no són iguals per tothom i d’això 

tracta l’escola inclusiva. 

 
 
 
 

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

Ciudadanía, diu que votaran a favor. Reconèixer públicament el gran treball dels vetlladors. 

No tinc dubtes sobre l’escola inclusiva. Un dels més grans disgustos que pot rebre una família 

és que el seu fill hagi de sortir del circuit convencional. El treball dels vetlladors és molt 

important i els centres estan fent un esforç perquè l’assignació d’hores per part de 

l’administració és molt limitada i han de fer malabars per atendre les necessitats d’aquests 

nens amb necessitats especials. Molts nens i nenes que estan dintre del circuit convencional 

es poden mantenir gràcies a la figura del vetllador. Per tant, és molt important la seva feina. 

Aquesta proposta de Volem és molt interessant que hem de tractar amb molta dedicació. 

Encara que gran part està em mans de la Generalitat que té la competència però 

independentment de això crec que tot el que puguem fer és poc. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix la tasca de les 

vetlladores. No puc afegir molt més a l’explicació de la Sra. Morón i els comentaris posteriors 

de la Sra. Polvillo i el Sr. López, que són professionals del tema. Votarem a favor d’aquesta 

proposta. Em pregunto si en el cas hipotètic que s’haguessin aprovat els pressupostos, la 

Generalitat no hagués estat en una millor condició per afrontar, al menys parcialment, algun 

d’aquests temes.  

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que donaran suport a 

les reivindicacions laborals per millorar les condicions actuals d’aquest col·lectiu perquè 

reconeixem la tasca tant important que fan d’inclusió, i perquè aquest govern aposta per 

aquesta inclusió, per la cohesió i per compensar la desigualtat, impulsant projectes i 

programes que ja coneixem, com són els patis oberts, reforços escolars, que hem augmentat. 

Recordar-vos també que davant l’anunci de Ensenyament de suspensió de noves dotacions 

de personal pel proper curs per reforçar l’escola inclusiva, en la sessió del dia 29 de juny, es 

va aprovar una proposta de resolució signada per la majoria dels grups presents, instant al 

govern de la Generalitat a cobrir les necessitats i millora de personal i recursos específics 

derivats de l’escolarització d’alumnat amb NE, i d’atenció a la diversitat. Relativament d’acord 

amb el que ha dit vostè Sr. Ferrando, que és molt dur treure als nostres fills de l’escola 

ordinària, jo vaig treure al meu fill de l’escola ordinària i estic totalment satisfet i encantat, 

perquè molts cops no és el que els pares voldrien sinó el que necessiten els nostres fills.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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17  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PERQUÈ 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PROMOGUI UN CRÈDIT DE VELA 

LLEUGERA PER A L’ALUMNAT D’ESO. 

 

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

Ciudadanía,  presenta la Proposta de Resolució següent: 

“Este grupo municipal ha defendido en múltiples ocasiones la apuesta por potenciar el sector 
marítimo, lo que se ha venido a llamar “el Mataró marítim” una apuesta que se dirige a 
muchos campos de actuación. La implicación de la ciudadanía con el mar más allá de la 
época estival queremos que es importante por ello presentamos esta moción que en realidad 
lo que busca es trasladar la misma filosofía que llevan años realizando zonas para las cuales 
implicar a los estudiantes dentro de los deportes de la nieve es muy importante porque han 
visto que los aspectos económicos, educativos y culturales están íntimamente entrelazados. 
 
Como bien sabemos nuestra ciudad tiene una línea de costa envidiable, con unas playas 
preciosas,  así como un  puerto deportivo-pesquero. 
 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos que desde las Instituciones de Mataró se 
ha de  proyectar nuestra fachada marítima y por lo tanto los deportes náuticos, entre la 
población; y especialmente  entre nuestra juventud. 
 
Municipios vecinos a nuestra ciudad ofrecen a su juventud, al alumnado escolarizado en sus 
colegios e IES durante sus estudios en la  ESO, créditos de vela ligera subvencionados por 
sus Ayuntamientos; a fin de promover y proyectar  los deportes náuticos y por ende las playas 
y el puerto de su municipio entre sus habitantes. 
 
Entendemos que también sería muy conveniente dar la oportunidad a nuestros jóvenes la 
posibilidad de realizar un crédito subvencionado de vela ligera por el Ayuntamiento de Mataró. 
 
De esta manera se conseguiría que nuestra juventud, conociera y se introdujera en  los 
deportes de vela ligera; así mismo, entendemos que se dinamizaría la fachada marítima de 
Mataró y que duda cabe la proyectaríamos entre nuestros jóvenes. 
 
Son por las razones expuestas que instamos al Equipo de Gobierno a: 
 
PRIMERO.- Realizar un estudio y ofertar a los Colegios y a las IES de nuestra ciudad,  de un 
crédito subvencionado  de vela ligera para el alumnado de ESO. 
 
SEGUNDO.- Entre los Colegios y a las IES que quisieran ofertar a su alumnado este crédito  
de vela ligera, promover y adecuar un calendario a fin de que se pueda poner en marcha 
durante el curso 2016-2107 o bien a más tardar durante el curso 2017-2018.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que ha parlat amb el Sr. Casaseca i li ha demanat que retirés 

la proposta, ja que s’ha creat un grup de treball per elaborar el Mataró que volen. Un dels 

eixos és el front marítim, que té un potencial enorme de desenvolupament econòmic. Ara s’ha 

reprès la visió estratègica d’aquesta ciutat. El grup de treball que s’ha creat podria englobar la 

proposta de resolució amb una visió més global, ja que creiem que l’error d’aquesta proposta 

és ser un pedaç. El que volen desenvolupar és l’esport nàutic a la ciutat, per tant creiem que 

la proposta és poc ambiciosa. En el cas que aquesta proposta no pugui passar per la 

comissió, no la podrem votar positivament. Penso que, subvencionar la vela no és prioritari, i 

per tant l’ajuntament el que no pot és subvencionar, perquè d’aquesta forma, podríem portar 

altres propostes com fomentar el vòlei a la platja o altres activitats que també haurien de ser 

subvencionades. Aquesta proposta es podria millorar, per tant, sol·licito que es retiri la 

proposta i es presenti al recent grup de treball format. 

 

 

 

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

en la mateixa línea del Sr. Esteve. No trobo adient que es presenti aquesta proposta aquí en 

el Ple ja que tenim un canal de debat obert per altra banda. És per això que ens abstindrem. 

 

 

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

que comparteix el discurs del company Esteve. Al crèdit de vela no li podem donar suport, 

aquesta proposta hauria d’estar emmarcada en un marc més ampli i ha d’estar en relació a 

l’altura de les necessitats dels nostres instituts, i per tant hauríem de fer un debat. Aquesta 

proposta queda curta del que podria ser realment. 

 

 

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

que votaran que sí, perquè és tant voluntarista com altres que ja s’han vist. Això ja es va fer 

en el seu moment amb el Sr. Iván Pera, regidor d’esports i no sé quin èxit va tenir. 

Sincerament preferiria que fos un prec. Insisteixo que, votarem que sí perquè creiem que és 

una acció de bona fe, però estaria bé que ens aclarissin quin èxit va tenir. Per últim el que sí 



 72 

que haig de dir, que això del port esportiu pesquer ha quedat exhaurit, ja que no hi ha gairebé 

pescadors, la Llotja ja està tancada igual que la seva confraria que ha estat tancada gran part. 

Votarem a favor com acte de bona fe. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que més del mateix, 

per no repetir: Estem treballant tots col·lectivament i hem de ser capaços de ser generosos. 

Entenc que hi ha bona voluntat, però aquesta resolució hauria d’anar al pla estratègic de la 

ciutat, que ja s’està treballant. Coincidim en que el port és un punt estratègic i que hem de 

recuperar-ho més potent i transversal. Penso que hem de ser capaços d’evolucionar i per 

últim, dir que, Mataró necessita que la recuperem amb les seves oportunitats i possibilitats. 

 

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

proposta té un handicap. I és que aquesta ciutat està més orientada a l’aeronàutica que a la 

nàutica o almenys en aquest moment. Pensem que aquesta proposta ha de ser estudiada 

però en un altre context. A l’espera de poder treballar aquesta proposta en un futur, la nostra 

posició serà la d’abstenció. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, coincideix amb el que 

s’ha comentat. No podem acceptar aquesta proposta per una qüestió tècnica, tot i que 

m’agradaria estudiar-la, però no podem fer un crèdit variable per aquesta proposta, hem 

aconseguit que el Consell Escolar Municipal sigui un òrgan molt participatiu i acceptar 

aquesta proposta sense que passi pel Consell no em sembla bé. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que una de les objeccions ha estat l’existència del pla estratègic. Quan 

parlem de la part d’educació en el pla estratègic pensava que era per a estudis de grau i no 

per a cursets. Igual que a la Cerdanya es potencia l’aprendre a esquiar, creiem que es podria 

vincular Mataró amb el mar i crear la cultura del mar. Parlem de vela per que una ciutat molt 

més petita que Mataró que està aquí al costat ho està fent i amb èxit. És cert que s’hauria 
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d’haver parlat amb el Consell Escolar abans de portar-la al ple. Considerem important a nivell 

local crear una cultura del mar per viure cara al mar i no d’esquenes al mar com fins ara. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (2).  

Vots en contra: 16,  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 

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).  

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

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1)   i corresponent a la 

regidora no adscrita (1). 

 

 

 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE EL 

MODEL DE PARTICIPACIÓ DE MATARÓ I ELS CANVIS PATITS EN EL 

MATEIX EN AQUEST NOU MANDAT. 

 

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

presenta la Proposta de Resolució següent: 
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“Les Eleccions Municipals celebrades al maig de 2015 van donar lloc a l'Ajuntament més 
plural i divers de la nostra història recent, l'exercici del dret electoral dels mataronins i 
mataronines va donar lloc a un repartiment aritmètic a la Sala Plens on son representats fins a 
9 Grups Municipals. Molts més, però també d'una mida molt més reduïda. 

La posterior formació del Govern Municipal, format per 2 Grups Municipals, va conformar un 
Govern amb 3 regidors més que el mandat anterior amb la justificació de que amb els 8 
regidors anteriors era impossible tirar endavant la ciutat, i expressant una certa crítica per tant 
als que governaren el mandat 2011-15.  

Tenim doncs un Govern que augmenta els seus efectius passant de 8 a 11 regidors i 
regidores, i per tant també de coordinadors i/ o càrrecs de confiança, en créixer les àrees i 
Comissions Informatives, amb una més també que el mandat precedent, en canvi uns grups a 
l'oposició més petits, recordem que el mandat anterior el 1er Grup a l'Oposició tenia 8 regidors 
i al mandat actual el 1er d'aquests Grups en té justament la meitat de regidors 4, més 
fragmentats i amb ménys mitjans per realitzar la seva feina propositiva i de control. 

A la vegada, i amb l’ inici del mandat, veiem la voluntat, que compartim, del nou Govern 
d'actualitzar tots els Plans Municipals que l'Ajuntament de Mataró per la seva mida ha de tenir 
preceptivament; entre ells el de Seguretat i Mobilitat, i comencen a treballar els diferents 
Consells de Participació al mateix ritme i nombre que durant el període 2011-15. 

També hem vist com des del propi Govern s'ha fet una esmena a la totalitat per no dir una 
Opa hostil al model de participació mataroní amb la creació dels Regidors de Barri, que 
oficialment encara no s'ha explicat en que consisteix aquest projecte a la resta de Grups 
Municipals, o la implementació de les setmanes de l'alcalde als barris. 

Tot plegat conforma una situació que creiem insostenible pel que fa al model de participació 
implementat a la ciutat: 

- El Govern Municipal el veu “de facto” inútil ja que l'esmena creant la figura del Regidor de 
Barri que, a més a més, ho fa sense les explicacions i el consens necessari per un canvi de 
tant calat. 

- Els Grups Municipals de l'Oposició són molt més petits que quan es va crear aquest model i 
és d'una dificultat propera a l'impossibilitat el poder mantenir la presència i un seguiment digne 
tant dels Consells Territorials com dels Sectorials i altres òrgans de Govern i participació. 

- I, finalment, no veiem una evolució positiva del model, si agafem com a referència el model 
de participació més recent, el del PAM i PRESSUPOSTOS del 2016 és manifestament 
millorable, amb baixa participació de la societat civil i amb nul.la incorporació de nous actors, i 
amb molt poc joc dels mateixos, fins arribar a una Audiència Pública on les intervencions 
“PÚBLIQUES” van ser mínimes i ocupant menys del 10% del temps de durada de la mateixa. 

Per tot el que hem exposat creiem que cal fer una aturada, repensar el model i generar un de 
nou que respongui a la nova realitat política de la Ciutat i que també millori en qualitat i 
quantitat la participació del màxim nombre possible d'actors territorials, sectorials i ciutadania 
en general en els afers de la ciutat. 
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I és per aquest motiu que proposem al Ple el següent Acord: 

-  L'Ajuntament de Mataró mitjançant la Comissió d'Organització i la Regidoria de Participació 
Ciutadana pendrà les mesures necessàries per tal d'adaptar el funcionament dels Grups i dels 
Òrgans de Participació a les noves necessitats i la vegada que cercarà mesures per 
incrementar, millorar i diversificar la participació de la ciutadania en tots els aspectes de la 
vida social, territorial, sectorial i organitzativa de la nostra ciutat.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que necessiten repensar el model per poder afrontar 

els reptes d’aquest mandat. El sistema de participació de la ciutat és un fracàs i necessitem 

repensar el model participatiu per evitar, que com passa al Consell de Ciutat vagin només 

persones associades o del propi govern. Cal repensar el model que hauria de tenir i la seva 

primera translació seria en el pressupost del mes d’octubre, en el qual demanarem que una 

part sigui participativa per que sigui la ciutadania que digui que vol fer amb part dels diners. A 

la proposta només li falta data concreta per començar a pensar en això que no podria anar 

més enllà del setembre. Demanaríem al govern un esforç per tenir un marc amb la idea que 

tenen per que la ciutadania tingui una participació activa. Si volem apostar pel bon govern 

d’ètica i transparència aquesta és una gran oportunitat per passar de les paraules als fets. 

 

 

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

vot serà favorable. Cal fer una reflexió de la situació actual. Som més grups municipals però 

més reduïts i s’ha de fer un replantejament, per això donarem suport a aquesta proposta. 

 

 

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

s’han cansat de dir que el model de participació ciutadana no funciona. Veurem si ara que ho 

planteja el PP el govern para orella. Estem cansats de reunions improductives i de que es 

consideri a la ciutadania com mers espectadors de les decisions que es prenen als despatxos. 

Ens preocupa la creació de la figura del regidors de barri, una figura que no ha estat 

consensuada i que sota l’excusa de la proximitat, el que sospitem és que s’estigui creant una 
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dinàmica clientelar que no compartim. Per tant, volem adequar la participació a les exigències 

de la ciutadania i no pas a la conveniència dels seus interessos partidistes. Votarem a favor. 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu per posicionar el vot 

que votaran a favor, tot i que no comparteixen el model. Hi ha altres models que s’estan 

implementant a altres ajuntaments i funcionen correctament, incrementant la participació 

ciutadana que és que el necessita el nostre Ajuntament. En la manera de treure endavant els 

regidors de barri, creiem que hi ha una manca de comunicació. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que de la proposta que presenta el PP votarem a favor. El procés de 

participació és molt important. Replantejar el tema ja que ara som molts grups, però tampoc 

podem subordinar el sistema a la quantitat de grups del consistori. Sobre el tema dels regidors 

de barri: Son els mateixos regidors territorials de tota la vida que portaven la comissió 

territorial dels barris. Passarem del regidor territorial al de barri, que en el fons és el mateix. 

Personalment, crec que el que s’està fent és màrqueting perquè no pot fer altres coses, és a 

dir, la mateixa moto amb altres colors. Sí que és veritat que hi ha moltes comissions 

participatives que no funcionen bé i s’hauria de millorar. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu per posicionar el vot 

del grup dir que serà favorable. Seguim insistint amb el desenvolupament del reglament del 

2012, però crec que seguirà sense tenir resultats. La negociació del pressupost participatiu, 

demana aprofundir en noves eines tecnològiques, facilitar preguntes a la població, explicar 

diferents vies. Reconeixem que no tenim la solució, però pensem que per la participació és 

positiva, cal mirar a altres ciutats, altres mètodes i els seus resultats. Emplacem a fer un grup 

de treball amb l’objectiu de trobar nous camis participatius que aconsegueixin una estructura 

de consens i eficaç. Reconeixem que és molt difícil, però cal explorar nous enfocaments per 

trobar si algun ens pot servir. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, manifesta 

que no comparteixen el text. Sí que estem d’acord en que els resultats de la participació en la 

ciutat són millorables. Malgrat això votarem afirmativament a la proposta. Al llarg de l’historia 

ja s’han fet diferents canvis, però cap ha estat ben posada en marxa. Per tant, sí que serà 

difícil. Això de regidor de barri, estic en part d’acord amb el Sr. Ferrando, que partint del 

regidor territorial arribem al més pròxim regidor de barri. Tot ho varem explicar a la comissió 

que tocava, i varem entregar un document on resumia les seves característiques. No ho diria 

igual, però de fet, el que es tracta que el regidor territorial tingui més contacte amb els barris. 

Pel que fa el procés participatiu del PAM 2016, crec que hem de ser conscients que en un 

any electoral els terminis són més curts. En tot cas la preocupació de que hi hagi una millor 

participació, per que el ciutadà vulgui col·laborar en definir i dibuixar el futur de la ciutat, ho 

compartim tots i li agraïm la proposta. 

 

 

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

que els consells territorials no tenen res a veure amb el regidor de barri. En qualsevol cas per 

nosaltres, l’explicació va ser insuficient i s’hauria d’haver explicat més, i a més quan aquesta 

explicació és va demanar i no hem sabut res més fins fa un parell de setmanes. Insisteixo, no 

poso en dubte la figura de regidor de barri, però el que no em sembla de rebut és no tenir en 

compte cap aportació. Quan nosaltres plantegem aquesta proposta de resolució, el que ens 

plantegem és que després de fer un esforç per intentar involucrar gent en el nostre projecte de 

ciutat i al projecte de ciutadans, ens diguin després d’anar a les reunions que s’avorreixen que 

no serveixen per res i que no volen anar més. Demanem parar i repensar que és vol fer, això 

sí amb certa celeritat. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president felicita als grups pel to constructiu del debat. 
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19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA 

NO ADSCRITA SOBRE EL RENDIMENT DE COMPTES DE 

L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita,  presenta la Proposta de Resolució 

següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Presentem aquesta proposta amb l'objectiu que l'Ajuntament de Mataró assoleixi la màxima 
transparència sobre la destinació de les assignacions econòmiques municipals corresponents 
a cada Grup Municipal i reconduir així l'actual manca de transparència en la utilització 
d'aquestes partides. 
 
El pressupost econòmic d'aquest any 2016 destina 355.577,98€ (tres-cents cinquanta-cinc mil 
cinc-cents setanta i set euros amb noranta-vuit cèntims) pel funcionament dels grups 
municipals. 
 
El precepte legal exigeix que cada grup dugui la comptabilitat de la seva assignació, però ha 
de ser el mateix Ple qui demani als grups o a un grup municipal determinat que posi a 
disposició del Ple la seva comptabilitat. Per tant, si el Ple no requereix tal comptabilitat, els 
grups municipals no han de rendir comptes ni tampoc estan obligats a fer-ho. 
 
Sota aquests preceptes la fiscalització i el control escapa totalment de l'Interventor Municipal, 
ja que d'aquestes eines de control i del seu ús depenen finalment de la decisió del mateix Ple, 
que alhora està conformat pels mateixos grups municipals als quals hauria de fiscalitzar. 
 
Per tant,els Grups Municipals no estan subjectes com a pràctica habitual d’ obligat compliment 
ni a mostrar ni a publicitar les seves comptabilitats, tot i que els diners que perceben són 
diners públics . 
 
Aquesta situació, xoca frontalment amb les demandes socials sobre transparència política i 
amb el mateix Projecte de Llei de Transparència elaborat pel Govern de l' Estat, que en el seu  
 
Article 1 estableix que el mateix té per objecte ..."ampliar i reforçar la transparència de 
l'activitat pública, regular i garantir el dret a la informació relativa a aquella activitat i establir les 
obligacions de bon govern que deuen complir els responsables públics". Tanmateix a l'article 5 
de la mateixa Llei de Transparència preveu que els subjectes enumerats a l'Article 2.1, entre 
les quals es troben les entitats que integren l' Administració Local, "publicaran de forma 
periòdica i actualitzada la informació, el coneixement de la qual sigui rellevant per a garantir la 
transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació 
pública. 
 
ATÈS L'EXPOSAT CONSIDEREM QUE, 
 



 79 

La transparència és un valor inherent a la democràcia i a l'activitat democràtica i constitueix 
una peça fonamental per l'establiment d'una societat democràtica avançada. 
 
Som conscients que el Govern Municipal està fent esforços importants en aquest sentit, i entre 
d'altres, fent-nos partícips a regidors i regidores de l'oposició en l'activitat política ordinària del 
consistori,integrant-nos en grups de treball i comissions diverses, com per exemple ha estat la 
de Bon Govern, Ètica i Transparència. 
 
Per això estem convençuts que l'actual manca de transparència en la presentació i publicació 
de la comptabilitat dels Grups Municipals pot canviar i hauria de canviar, assolint així la 
condició de pública amb el sa i necessari exercici de publicitat i transparència perquè 
d'aquesta manera la pràctica de la democràcia al nostre ajuntament sigui més reial i efectiva. 
 
Les assignacions que reben els Grups Municipals constitueixen aportacions directes que 
procedeixen dels impostos de tots els mataronins i mataronines. Per tant, i al nostre entendre 
són 
diners de tots i de cadascú de nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Mataró i en conseqüència 
han d'estar sotmesos als mateixos criteris de fiscalització i control que la resta de partides 
econòmiques municipals, per tal d'evitar possibles desviacions que desvirtuïn el seu ús i 
perquè tots nosaltres tinguem coneixement d'en què i com s'han gastat aquests diners. 
 
Creiem en el dret de tots els mataronins i mataronines a accedir a la informació pública i a què 
es reforci la responsabilitat dels gestors públics en l'exercici de les seves funcions i en la 
destinació que es fa de totes les partides econòmiques sense excepció, ja que en definitiva les 
paguem entre tots, tot i que a hores d'ara desconeixent en què s'han utilitzat, ja que la 
comptabilitat dels Grups Municipals no s'ha publicitat mai, almenys com a pràctica obligada de 
transparència i sense que tot l'exposat posi en dubte, en cap cas, el legítim destí i bon ús que 
se li hagi donat fins a la data per als aquí presents a cada un dels cèntims utilitzats en 
aquestes partides.  
 
En aquests moments, si volem mostrar i transmetre una sensació de transparència total en 
l'activitat pública hem d' implementar els mecanismes necessaris i disposar de les eines 
adequades per accedir a la informació d'una manera real i efectiva. 
 
I EN TANT PROPOSEM ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
1. Que els grups municipals hagin de rendir comptes davant la Intervenció Municipal i que 
aquesta Intervenció realitzi un informe sobre l'aplicació i justificació dels conceptes atribuïts a 
les despeses corresponents amb motiu de les assignacions establertes als Grups Municipals, 
durant tot el mandat i en el període que es determini, preferiblement cada tres mesos. 
 
2. Que els grups municipals posin a disposició del Ple en el període que es determini, 
preferiblement trimestralment, els seus comptes d'ingressos i sortides, on s'aportin els 
documents justificatius del destí de les assignacions. 
 
3. Que en la Seu Electrònica i en un apartat de Transparència creat a l'efecte on tingui accés 
la ciutadania es publiquin els ingressos i despeses de tots els Grups Municipals. 
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4. Que en qualsevol cas s'adoptin les mesures proposades en els punts anteriors i aquelles 
que es puguin acordar posteriorment,en motiu del consens amb la resta de grups municipals, 
per tal de donar compliment al contingut i esperit d’ aquesta Proposta de Resolució.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu: Sra. Caballero li hauré de dir el mateix que al Sr. Joan 

Carles per coherència i és que aquesta proposta de resolució la hauria de haver posat a 

disposició de la comissió d’ètica bon govern i transparència.. Li aprovarem però el lloc idoni 

seria aquest i seria un ajuntament més transparent. Tot i que estic d’acord, aquesta proposta 

portem-la a la comissió que li pertoca. Hauríem de tenir aquest punt d’inflexió. Estem tots fent 

un gran esforç i treure el màxim rendiment, i ara, ens obliga a debatre aquesta proposta aquí, 

per tant li demanaria que retiri la proposta i la porti a la comissió i parlem. D’aquí en endavant 

agrària que, tinguéssim aquesta amabilitat de traspassar aquest tipus de proposta de 

resolució a les comissions. Si no la retira evidentment votarem a favor. 

 

 

 

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

la línea de la proposta de Ciutadans, pensa que s’hauria d’emplaçar aquesta proposta per 

treballar-la i consensuar-la. Per coherència, no ens abstindrem, atès que en la legislatura 

passada es va presentar una proposta amb el mateix esperit i la varem votar a favor, aquest 

cop per coherència també avui votarem favorablement.  

 

 

 

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

la proposta que presenta la Sra. Caballero la compartim plenament. No tenim cap objecció. Si 

prospera la votació, entenem que els diners que percebem els grups municipals, com que són 

públics, han de passar comptes de que fan o no amb aquests diners. Si la comissió de 

transparència vol debatre com s’ha d’executar aquest manament, és el lloc. Votarem a favor. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que s’ha de ser el més transparents possible. S’han de retre comptes. Votarem a favor, igual 

que vam fer en el seu moment. Jo no crec que un partit polític hagi de retre comptes més o 

menys que qualsevol altre entitat de la nostra ciutat que ho fan una vegada a l’any. No sé 

perquè els partits ho hem de fer cada tres mesos. Es parlava també d’establir un protocol que 

clarifiqués que és pot, que no es pot i com s’ha de fer. Això em sembla molt important. Per 

últim, està molt bé ser transparents i rigorosos amb els diners del contribuent però també s’ha 

de ser just. Els grups municipals disposem de menys mitjans que al mandat passat. S’ha de 

reivindicar el treball i la tasca dels polítics que es dediquen honradament de la millor forma 

possible. No s’ha d’ atacar un sistema que potser ha comés molts errors però no es coneix 

cap millor de moment.  

 
 
 

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

proposta de resolució està fora de lloc perquè fa poc que s’ha començat la Comissió de bon 

govern i de transparència i és aquí on toca treballar, a més ja s’estan fent coses. Està sent 

molt plural, molt treballada i molt col·lectiva. Fins i tot ens sembla una mica de falta de 

respecte, si estem invertint hores i treballant col·lectivament, doncs, presentar aquest tipus de 

proposta en aquest moment. Evidentment la votarem a favor però constatar que ens crida 

l’atenció que totes les seves preguntes durant aquest any han estat focalitzades en els diners 

dels grups municipals, que serveixen per fer la nostra tasca política i fer-la amb dignitat. 

Aquest debat ja el vam tenir en varies i diferents etapes. Aquesta repetició ens crida l’atenció.  

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que és difícil afegir res al que ja han dit els companys. És una moció que 

evidentment votarem a favor. Només matisar que aquesta moció trasllada un missatge 

subliminal que no m’agrada gens, es planteja el dubte sobre l’activitat dels grups municipals. 

S’ha de reivindicar la feina dels grups municipals. Si és important el treball del govern, també 

ho és el del seu control. S’ha de organitzar el sistema de rendiment de comptes potser seria 

millor de forma anual i no trimestral. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no te cap 

inconvenient en mostrar els comptes però donat que disposem, d’una comissió orientada a la 

transparència i al bon govern, aquests acords, aquesta proposta que fa la Sra. Caballero, 

s’ajusta perfectament als objectius d’aquesta comissió i estaria bé que fos aquesta qui definís 

els termes finals de com s’ha de portar a terme aquesta transparència. 

 

 

 

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

assignacions dels grups municipals formen part de la informació de la qual s’ha de donar 

compte, tant al moment dels pressupostos com al portal de transparència. Nosaltres votarem 

favorablement i recolzem aquesta iniciativa dins de la Comissió de bon govern i transparència 

i seria allà on hem d’acordar tots plegats els criteris de com presentem el rendiment de 

comptes, quin detall fem, com justifiquem aquestes assignacions i els criteris que regularan 

aquest tipus de presentació del rendiment de comptes de l’assignació econòmica municipal. 

 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix el recolzament que han fet a la 

proposició. 

 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que li sembla important que es sàpiga que partits com el 

nostre portem una comptabilitat expressa del grup municipal, es trasllada a comptabilitat 

nacional i aquesta al Tribunal de Comptes. Per tant està fiscalitzada i d’opacitat no n’hi ha. És 

veritat que a nivell d’Ajuntament no hi ha el detall, però que ningú es pensi que no està 

fiscalitzada per l’òrgan competent fins a l’últim euro. Que això quedi clar. 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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PRECS I PREGUNTES 

 

20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES SOBRE 

ELS CONTRACTES MENORS.  

 

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

 

“La crisi ha picat fort a la nostra ciutat. Els índex d'atur són els més alts entre les ciutats de 
més de 50.000 habitants de Catalunya i la situació dels autònoms i petites empreses segueix 
sent molt difícil. 
 
L'Ajuntament de Mataró és probablement el més gran comprador de bens i serveis de la ciutat 
i des del grup municipal d'ERC-Moviment d'Esquerres pensem que justament aquesta és una 
de les eines que l'Ajuntament disposa per estimular l'economia local i ajudar els petits 
professionals, autònoms i empreses locals. 
 
Després de la revisió aquests darrers mesos dels decrets d'adjudicació de contractes menors 
(<18.000 € sense IVA), aquest grup municipal ha observat que l’Ajuntament adjudica alguns 
d'aquests contractes menors a empreses que no són de Mataró, ni tant sols demana 
pressupost a empreses i professionals locals. 
 
El procediment és plenament legal. La normativa vigent permet efectuar aquest tipus 
d'adjudicació basant-se en les recomanacions de l'equip tècnic municipal i sense la necessitat 
addicional de demanar cap pressupost. 
 
Però és evident que Mataró disposa de bons professionals, tan qualificats i competitius, o més 
que qualsevol empresa de fora de Mataró.  
 
I, en conseqüència, mantenir viva una base de dades de professionals i empreses locals a les 
que demanar pressupost i adjudicar a alguna d'elles aquesta mena de contractes menors, 
seria una opció, en opinió del nostre Grup Municipal, raonable i que sens dubte seria una 
contribució significativa a l'economia local. 
 
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'esquerres formula el següent prec: 
 

1. El govern municipal confeccionarà i mantindrà una base de dades d'empreses i professionals 
de Mataró als que demanarà pressupostos de contractació menor.   
 

2. El govern municipal adjudicarà els contractes menors preferentment a empreses i 
professionals locals.” 
 



 84 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, accepta el prec. El que 

passa amb els contractes menors i amb la contractació de les empreses és que han de 

complir uns requisits i per ser contractistes de l’administració pública els que treballem des de 

contractació i compres és una base de dades d’una sèrie d’empreses, que si volen contractar 

amb l’administració, s’han d’acreditar. Legalment, per normativa europea, no podem tancar la 

porta a empreses de fora del municipi. Dins de les empreses que compleixen aquests requisits 

i estan en aquesta base de dades, que reuneixen els requisits per poder fer contractació 

pública amb una administració, sí que en podem comprometre a treballar perquè els criteris de 

proximitat siguin tinguts en compte a l’hora d’assignació d’aquests contractes menors. Ja 

estem pensant en pressupostos del 2017 i informarem a la mesa de contractació de propostes 

en aquest sentit. 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix que accepti el 

Prec, encara que parcialment. Les empreses o professionals han d’estar inscrites en un 

registre. Potser s’hauria de promoure que s’inscriguin en aquest registre les empreses i 

professionals locals. Seria de bastant ajuda que al portal de transparència figuressin la relació 

trimestral de contractes menors, l’última és de 2015. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que aniran informant. 

Compartim l’objectiu però les possibilitats legals moltes vegades no ho permeten. 

 

 

 

 

21  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

EN RELACIÓ A UTILITZACIÓ DE L’ESPLANADA DAVANT DEL 

COL•LEGI THOS I CODINA, LOCALITZACIÓ ENTRE RIERA DE 

CIRERA, RIERA FIGUERA MAJOR I FREDERIC MISTRAL. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 

 
“Fa molts anys que els veïns de Mataró estan decebuts amb els diferents governs que han 
anat passant durant els últims 30 anys. Barris com a Molins molt sovint queden a la cua 
davant les prioritats dels diferents governs que s’han succeït en el consistori.  
 
Es un “clam popular” la necessitat d’aparcament en el barri de Molins degut al plantejament 
urbanístic de l’època. “ El triangle”,  històricament ha passat per diferents projeccions 
urbanístiques sense que cap d’elles arribin a bon port.  
 
Aquest espai esta abandonat i els veïns l’usen d’aparcament, però no està il·luminat 
correctament generant inseguretat, tampoc se’l neteja sovint. El terre es irregular.  Els 
arbustos i herbes dolentes creixent de forma salvatge, en prejudici de l’ús donat pels veïns.  
 
En aquests moments som conscient que urbanísticament no hi ha pressupost per tira 
endavant cap projecte, tampoc aquest govern s’ha plantejat el barri de molins com una 
prioritat dins del seu relat polític. 
 
Esposat tot això el Grup Municipal VOLEMataro els hi preguem es tinguin en compte aquestes 
urgències i necessitats al barri. Amb el que demanem al govern;  adeqüi’m aquest espai amb 
enllumenat per una banda. Asfaltin l’espai per que sigui un lloc digne per la ciutadania.  
 
El govern decidirà acceptar o no aquest prec” 
 

 

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

diu que no pot acceptar completament el Prec. Però li proposaré una fórmula perquè és 

voluntat d’aquesta regidora trobar una solució. No tenim el barri oblidat, però estic d’acord 

que hi ha un problema d’aparcament. Encara que no hi ha un ús determinat per aquesta 

esplanada, s’està produint de facto. S’està aparcant per la necessitat que tenen els veïns. El 

problema és que si bé hem de mantenir aquest espai, hem de mesurar el tipus de 

manteniment que es fa. Segons el que vostè està demanant, asfaltat i enllumenat, s’hauria de 

fer una inversió econòmica important. En segon lloc, ens trobem que aquesta esplanada està 

supeditada a un desenvolupament urbanístic de la zona que ens limita aquesta inversió. Per 

això, li faig la proposta de tractar-ho a la propera comissió informativa que li oferirà a vostè i a 

la resta de grups municipals una proposta sobre les actuacions que podem fer des d’ espais 

públics a nivell d’enllumenat, asfaltat, amb estimació de costos i adequada a les actuals 

limitacions urbanístiques. Perquè en aquest cas no és que no hagi voluntat de fer-ho, sinó cal 
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reflexionar sobre l’oportunitat de fer-ho o no i de la racionalitat de la inversió. Ens podem 

trobar que fem una inversió important i que en un futur molt proper hagin d’assignar a aquest 

espai un tipus d’ús diferent. Per tant, l’ emplaço a discutir-ho entre tos a la propera CIM i 

decidim amb consens que és pot fer per millorar aquesta esplanada i en funció de la situació 

urbanística que tenim. 

 

 

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

recomanable la seva resposta. M’agradaria, si hi ha la possibilitat que els representants de 

les associacions de veïns poguéssim ser-hi, si els regidors i regidores no tenen cap 

inconvenient. 

 

 

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

diu que malauradament, per temes de reglamentació, ells no poden assistir a la Comissió 

Informativa. Entenc que quan li contesto a vostè també contesto a una sèrie de gent que hi ha 

al darrera que està reivindicant el que està demanant. Aquesta regidora està oberta a trobar-

se amb els veïns i parlar-ne. La considero a vostè prou legitimada. 

 

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES SOBRE EL PROCÉS DE CONFLUÈNCIA DELS 

MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ LOCALS.  

 

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

següent: 

 

“El panorama audiovisual ha canviat molt en els últims anys i ho han fet també els mitjans de 
comunicació. 
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Hem passat de produir continguts per a un mitjà específic com podien ser la televisió o la 
ràdio, a produir continguts que poden ser distribuïts per múltiples plataformes, des dels mitjans 
clàssics, passant per les pàgines web, xarxes socials, etcètera. 

El Pla de comunicació de l’Ajuntament data del 2004, i en aquell moment es va crear una 
empresa pública municipal, Mataró audiovisual, per gestionar els mitjans públics locals, una 
empresa que actualment només gestiona Mataró Ràdio. 

Per una altra banda, el 2006 es creava el Consorci Digital Mataró-Maresme, que a través de la 
societat mercantil del mateix nom gestiona M1tv, actualment l’únic canal de televisió públic 
maresmenc. 

Com dèiem, la situació actual dels mitjans de comunicació ha canviat molt i és per això que 
des de ja fa alguns anys es parla de la fusió dels diferents mitjans (ràdio i televisió) en una 
sola corporació, a mode del que s’està fent, també als mitjans públics del nostre país i d’arreu. 

Amb aquest debat sobre la confluència dels mitjans locals obert i al voltant de les eleccions 
municipals, es va decidir no convocar el concurs públic que havia de fer-se l’estiu passat per a 
l’adjudicació dels serveis informatius i d’una part de la programació de Mataró ràdio, anunciant 
que aquest es faria quan s’hagués resolt el debat sobre el procés de fusió. 

El contracte, més concretament l’última de les dues pròrrogues d’aquest, va finalitzar el 31 de 
juliol de l’any passat, i s’ha anat prorrogant mes a mes per tal de donar servei a Mataró ràdio, 
en una situació més que lamentable per a una empresa pública municipal, on els treballadors 
de l’empresa subcontractada no saben el seu futur laboral del mes següent. 

En el passat consell d’administració de l’empresa pública municipal, Mataró Audiovisual, se’ns 
va informar de l’inici, per fi, del procés de fusió dels mitjans públics de comunicació locals, 
amb la idea de que la propera temporada 2017-2018 fos ja una realitat. 

Una confluència que es projectaria a partir d’una comissió de treball creada específicament. 

 

Per tot això, des del grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, preguntem: 

 

-  Quina és la idea del govern sobre la comunicació pública local i sota quins paràmetres es 
treballa?  

-  En aquest sentit, quina és la intenció respecte al Pla de Comunicació local, que enguany 
complirà 12 anys, i que, per tant, es troba absolutament desfasat? 

-  Com es gestiona la pròrroga mensual del contracte de Mataró ràdio amb l’empresa 
Compagina, davant la més que inestabilitat laboral dels treballadors? 

-  Quina és la previsió per fer un nou concurs públic i per tant acabar amb aquesta situació 
anòmala i no desitjable? 

-  Qui conformarà la comissió de treball que ha de gestar el projecte de confluència dels 
mitjans públics i quan començarà a treballar?” 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, 

manifesta: a la primera pregunta, aquest govern té una idea molt clara sobre com ha de ser la 

comunicació pública local. Creiem que ha d’estar enfocada a donar als ciutadans informació 

de proximitat, elaborada amb criteris professionals i de qualitat i gestionada sota els criteris 

d’eficàcia i eficiència. Creiem que els ciutadans han de tenir suficient informació per poder 

participar en els assumptes municipals. La informació, la participació i la promoció de ciutat, 

serien els tres pilars. Pel que fa a la segona pregunta, volem mantenir la direcció de la política 

de comunicació de l’Ajuntament amb la voluntat de continuar adaptant-los a les 

circumstàncies econòmiques i tecnològiques. És el que hem estat fent els darrers anys 

malgrat de no disposar de cap document anomenat Pla de Comunicació. És obvi que aquest 

Pla va quedar superat al moment que vam posar en marxa la majoria de les accions que 

estaven previstes. En cap moment la comunicació corporativa ha deixat d’estar al dia. En 

quant a la tercera pregunta ja existeix un informe dels serveis municipals, segons el qual, 

mentre duri aquest procés, es pot anar prorrogant el contracte existent amb l’empresa 

concessionària. Estem d’acord que la pròrroga mensual no és desitjable, però era la solució 

per evitar ser incompetents. És a dir, convocar un concurs. A la quarta pregunta; es 

convocarà un nou concurs quan aquest procés estigui acabat. A la cinquena pregunta: la 

comissió de treball la forma el secretari de l’Ajuntament de Mataró, el secretari del Consell 

Comarcal del Maresme que ho és del Consorci Digital Mataró - Maresme, l’interventor de 

l’Ajuntament de Mataró, que és el màxim responsable econòmic de la ràdio i també és 

l’interventor del consorci, la directora de recursos humans de l’Ajuntament de Mataró, la 

directora tècnica del Consorci Digital Mataró – Maresme, el cap de programes MUTV, el 

gerent de Mataró Audiovisual que és la directora de Mataró Radio, la cap de comunicació de 

l’Ajuntament de Mataró i la cap d’àrea de servei a les persones. Aquesta comissió que és 

tècnica, es va constituir i va començar a treballar el passat dia 29 de juny. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que tot el que es va 

explicar al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, s’està complint i veig que s’ha 

celebrat la primera reunió de la comissió de treball, esperem que es compleixi el calendari 

previst. Es van comprometre a tenir un projecte sobre la taula abans que acabi l’any per 

implementar al primer semestre del 2017. Entenc que serà el moment de convocar el concurs 

públic i per tant, significarà que a partir de la temporada 2017/18 tindrem una corporació 

pública municipal mataronina que estarà ja a ple rendiment. 
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23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES RELATIVA ALS CONFLICTES DE MOBILITAT 

ESTIVALS A L’ÀREA DEL PASSEIG MARÍTIM. 

  

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

següent: 

 

“S’aproxima la temporada de platja i l’afluència de persones que aniran a gaudir de les nostres 
platges, xiringuitos, i en definitiva del passeig marítim en general s’incrementarà com passa 
cada any a l’estiu. 
 
I també, com és tradicional es reproduiran els problemes de transit i en general els conflictes 
de mobilitat derivats de l’aglomeració de vehicles que s’acumularan a la zona a la recerca 
d’alguna de les places d’aparcament al passeig en general i a les àrees tant de l’antic club 
nàutic, com a la ratera de Sant Simó, en particular. 
 
Malgrat que el tema ha aparegut a diferents CMI, desconeixem encara si el govern adoptarà 
alguna mesura al respecte o si, tal com s’ha deixat entendre en   alguna ocasió, el govern 
s’inhibirà del tema al·legant que es tracta d’espais en els que no té jurisdicció. 
 
En virtut de tot això, el Grup municipal d'ERC-Moviment d'esquerres formula la següent 
pregunta: 
 
� Pensa el govern intervenir per regular racionalment la mobilitat d’estiu a aquestes àrees?   
� En cas afirmatiu, quines són les accions previstes?” 
 

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

manifesta que tot apunta que s’haurà de treballar en el nou ple de mobilitat. Aquest estiu 

encara no prendrem la decisió d’implantació de zones d’aparcament regulat en zones del 

passeig  Marítim. Haurem de tenir en compte que tenim un contracte en vigor en les zones 

blaves i aquest s’hauria d’ampliar al estius. Actualment ens trobem en una situació límit en 

quant al número de places. Tenim dues zones, una és la zona oest i l’altra la zona est i s’han 

de diferenciar perquè la zona oest és una zona marítima terrestre i per tant necessitarem el 

vistiplau de direcció de costes i port. En aquest sector ja existeixen 870 places, situades a 15 

minuts de la zona de restauració, i a 20 minuts de la platja de San Simó. A la zona est, 

l’Ajuntament té més possibilitats de maniobra, hem estimat que tenim una capacitat per 

desenvolupar unes 115 places. Hi ha un estudi del 2012 que arriba a la conclusió que 
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aquesta zona només funcionaria en període estival, que és quan es preveu saturació Si tenim 

en compte, l’ús lúdic de la platja entenem que existeix aparcament a 15 minuts a peu i a més 

la possibilitat d’accedir en transport públic i per això no considerem la possibilitat de fer 

aquest estiu cap mena d’implantació en aquest sentit. Les actuacions previstes són: pel que 

fa a la platja de Sant Simó, quan hi ha saturació es col·loca una tanca impedint el pas i 

informant que l’estacionament està complert. Per evitar col·lapses s’ha donat instruccions per 

que la policia intervingui els controls d’accés en aquesta zona. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que es referien a 

l’àrea de l’altre club nàutic, i Sant Simó com dos fonts inesgotables de conflictes en l’època 

estival. És veritat que es col·loca un senyal però sense cap vigilància i cada dia hi ha 

picabaralles que seria senzill posar fre amb na actuació més decidida. I en relació al antic 

club nàutic com pertany a un altre administració simplement, com veig, opten per inhibir-se. 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 

DOMÈSTICS. 

 

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

que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS PROJECTES 

DE COOPERACIÓ CULTURALS I D’EMPRESA INICIATS AMB LA 

CIUTAT DE FORT LAUDERDALE, CIUTAT AGERMANADA AMB 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Se ha cumplido dos años del hermanamiento de Mataró con la ciudad de Fort Lauderdale, 
sita en Florida. 
 
El Sr. Tony Marcelli ( Greater Fort Lauderdale Sister Cities International ) recomendó que 
Mataró fuese la primera ciudad de España en hermanarse con Fort Lauderdale; Marcelli 
destacó que Port Lauderdale y Mataró, Florida y España, comparten una bonita historia en 
común. El alcade Mora y el entonces concejal Miquel Rey aplaudieron con entusiasmo estas 
palabras del Sr. Marcelli. 
 
El anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mataró dotó de un presupuesto a esta 
iniciativa y se inciaron una serie de viajes, reuniones y eventos para más tarde, manifestar a la 
prensa  que se iban a iniciar unos proyectos de colaboración económicos, culturales, de 
formación e incluso para el aprovechamiento de sinergias en el proyecto de nuestra ciudad 
denominado Frente Marítimo.  
 
En la página web del Ayuntamiento podemos leer que el objetivo del hermanamiento con Fort 
Lauderdale, es fomentar las relaciones a nivel económico, académico, empresarial y cultural 
entre ambos municipios. Un año despues la misma página Web señalaba la estancia de tres 
emporesas del Tecnocampus en dicha ciudad como resultado del hermanamiento.  
 
Pero desde entonces la ciudadanía no tiene ningún conocimiento de que si alguno de estos 
objetivos se ha puesto en marcha, tras el hermanamiento, de nuestra ciudad con Fort 
Lauderdale, ni el balance de éste. 
 
Este Concejal pregunta entonces, a este Equipo de Gobierno que incluye la misma fuerza 
politica que difundió a bombo y platillo este logro las siguientes preguntas: 
 
1.-¿ Estos proyectos de colaboración han culminado en algún proyecto tangible para el 
ciudadano, si así fuera le rogaría lo explicara a este Pleno?   
 
2.- ¿ Este hermanamiento con Fort Laudardale ha servido para   alcanzar o posicionarse en 
alguno de los objetivos estratégicos, dentro de las cuatro líneas de desarrollo  que en la 
página web de este Ayuntamiento se exponen?  Objetivos de Empresa y de formación, de 
Frente Marítimo y de puerto pesquero-deportivo, de formación, y por último cultural y de 
historia.” 
 
 
 
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu que la 

relació entre l’Ajuntament de Mataró i la fundació TECNOCAMPUS i South Florida s’inicia el 

2012 i es signà un conveni de col·laboració amb objecte d’establir vincles de col·laboració 

entre els seus ens universitaris. El 2013 es signà un altre conveni de col·laboració que té per 

objecte establir un marc per promoure la internacionalització i la cooperació empresarial. 
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L’any 2014 es signà l’agermanament entre Mataró i Fort Laurderdale i entrem a formar part 

d’una xarxa de 17 entitats a tot el món que uneixen esforços de cooperació global i 

desenvolupant programes conjunts. Cal esmentar que a raó dels convenis realitzats s’ha 

assistit a durant els anys 2012 a 2014 a l’escola d’estiu del sector vinculat a les TIC aplicades 

a al salut. Pel que fa a l’àmbit universitari, a l’any 2015 personal del TECNOCAMPUS va 

impartir docència en l’àmbit d’interoperativitat i semàntica. Hi ha una relació bilateral amb el 

programa ERASMUS. Pel que fa a les operacions concretes, dues empreses del tèxtil han 

utilitzat el servei per estudiar la viabilitat d’implantar una oficina al Research Park i aquests 

han  ofert assessorament legal i fiscal. Una de les dues empreses s’ha desplaçat a Florida on 

ha tancat acords comercials. I una tercera ha participat en projectes d’emprenedoria 

aconseguint finançament a través del Research Park, desenvolupant un producte que es 

presentarà a Miami. S’ha signat un acord entre parcs tecnològics. Respecte a temes marítims 

s’ha desenvolupat un grau de logística i negoci marítim pioner a Catalunya. I sobre la línea 

cultural encara no s’ha realitzat cap acció, però estem estudiant desenvolupar la cultura 

nàutica, esport nàutic i audiovisual. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que després de totes les inversions fetes, les coses que ha anomenat la   

població no ha tingut coneixement de cap d’elles. Amb tot el que ha dit ja es veu que Florida i 

Mataró estan units i agermanats. 

 

 

El Sr. David Bote Paz, Alcalde president, d’acord amb el que estableix el 

Reglament Orgànic Municipal, dóna per finalitzat el Ple municipal i proposa, 

respecte les preguntes que queden pendents de contestar (núm. 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 i 33 de l’ordre del dia), que cada grup municipal faci arribar un correu 

a la Secretaria General manifestant si volen que siguin contestades al proper Ple 

de setembre o per escrit.  

 

Per últim informa que el proper Ple municipal serà el dijous 8 de setembre 2016. 

 



 93 

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 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


