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ACTA NÚM. 03/2016 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE FEBRER DE 2016. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia setze de febrer de 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (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) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
 

Excusen la seva assistència la Sra. Monica Lora Cisquer, regidora del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya, el Sr. Xavier Caravaca, regidor del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciudadanía i el Sr. Esteve Martinez Ruiz, portaveu del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya-Verds-EUiA.    
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

 

DECRET 

1127/2016 d'11 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 16 de 
febrer de 2016 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 16 de febrer de 2016, a les 19,00 
hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 
consignats en el següent 
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
 
   DICTAMENS 
 
   CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
     DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
      Servei de Gestió Econòmica   
 
1   Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a 

l'exercici 2016. 
 
 
   Direcció de Recursos Humans 
 
2   Aprovació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball de 

l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que es un dia important ja que es 

celebra el ple del pressupost i, en definitiva, es decideix en que ens gastem els diners dels 

mataronins i mataronines. Per aquest motiu, tot i que és al Govern a qui correspon fer una 

proposta i marcar les prioritats és responsabilitat de tots la seva aprovació o no.  

Des d’aquesta responsabilitat compartida, agrair el debat que, crec, serà constructiu per poder 

respondre plegats a les necessitats de la ciutat. El debat comença amb retard de temps i, tot i 

que és justificat, és voluntat del Govern aprovar el pressupost presentat però també que l’any 

2017 puguem tenir aprovat el pressupost quan toca, és a dir, abans d’acabar l’any. 

Aquest projecte de programa pressupostari neix de l’acord de govern entre el PSC i CIU, els 

dos grups municipals que compartim una clara voluntat de diàleg i entesa, de respectar la 

crítica i les altres opinions, doncs el debat està obert a tota la ciutat. La situació de Mataró 

segueix essent molt difícil amb símptomes que no hi haurà una recuperació generalitzada a 

curt termini, al contrari, hi ha indicis que la crisi pot esdevenir crònica en famílies de certs 

territoris, per això cal fer pinya per fer de Mataró una ciutat d’oportunitats que tots volem. Una 

lluita que haurem d’afrontar amb el suport d’altres institucions. Aquest “nosaltres”, Ajuntament 

i ciutadania, inclou a les entitats socials de les que necessitem la seva col·laboració i a qui 

oferim diàleg i cooperació mútua. Hem de fer polítiques que incentivin inversions privades. 

M’agradaria recordar que l’esperit de conjunt i de treballar tots plegats va evitar la pujada 

desproporcionada de l’IBI que per llei planejava sobre la ciutat. Ara és el moment de recobrar 

el camí de col·laboració, correspondre l’esforç dels mataronins amb polítiques justes i 

transparència. Les nostres prioritats són ajudar a la recuperació econòmica i a que hagi més 

feina. Les polítiques socials, el treball contra la pobresa i la desigualtat. 

Sobre aquests objectius presentem un pressupost per ala seva aprovació inicial. Un programa 

d’actuació que recull les propostes agrupades en pactes polítics, socials, plans i actuacions 

estratègiques, entre les quals destaquen el pacte per l’educació i el desenvolupament, pacte 

pel bon govern, ètica, transparència, pacte per la cultura, pla de xoc contra atur, pla de rescat 

social, accions estratègiques com el Corte Inglés, el pla estratègic pel Port, Mataró 20/22 o pla 

del districte del coneixement, tots ells mirant al futur i que es sumen a les que es aprovar al 

juliol del 2015, com ara despeses socials superiors a mig milió d’euros, pràcticament un milió 

d’euros en ocupació i inversions amb un pressupost de quasi un 1,5 milió d’euros. Recordar 

que aquest pressupost comptabilitza l’equilibri pressupostari amb un increment del 15% de les 

polítiques socials. Agrair a tots els seu esperit constructiu en el debat que ara comença. 
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El senyor alcalde recorda que en la Junta de Portaveus es va pactar que es faria un debat 

conjunt dels dos punts de l’ordre del dia, i per últim la votació per separat. Indica que cedeix la 

paraula al Sr. Joaquim Fernàndez per destacar alguns punts del pressupost.  

 

 

 

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

exposa que tenen davant el primer pressupost del govern de coalició format pel PSC i CIU i 

que s’ha fet amb voluntat de diàleg amb totes les formacions polítiques. És un pressupost fet 

especialment per a intentar solucionar els problemes que pateixen els mataronins i 

mataronines. És un pressupost pensat per ajudar a la gent que ho esta passant malament, 

per tant, son uns pressupostos amb una càrrega social molt elevada ja que mentre duri la 

crisi l’ajuntament no vol ser un mer observador i malgrat la situació de les arques municipals; 

el consistori posa tots el recursos que pot per planta cara als problemes de la gent i aquest 

any ho tornem a fer, el pressupost social s’ha incrementat un 15% nominal respecte l’any 

passat, tot i que al ser un pressupost prorrogat no és reflectia el destinat realment. Sigui com 

sigui, es destinen 11.250.000 euros i s’hi afegeix el que es destina a ensenyament que son 

17.275.000 euros, sumant les partides, quasi un 24% del pressupost total. És un pressupost 

optimista que diu al mon que Mataró és una ciutat on val la pena viure, treballar, invertir o  

passar les vacances. Aquest pressupost té la virtut de comptar amb la col·laboració dels 

serveis territorials, serveis sectorials, de ciutadans de forma individual, de nombroses entitats 

que han col·laborat activament amb el programa d’actuació municipal. S’han fet 348 

propostes al PAM de les quals s’han acceptat de forma total o parcial 280 o sigui el 80 %. 

Destacar la novetat de la celebració d’una jornada per la participació de ciutadans de forma 

individual. Creiem que després d’escoltar a tothom, aquest pressupost dona resposta als 

reptes que té la ciutat, procura per qui ho necessita, promociona la ciutat per recuperar 

l’economia i crear ocupació, aposta per l’educació, cultura i esport, treballa per la cohesió 

social amb la millora de l’espai públic i garanteix cada dia una major transparència. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que l’aprovació del 

pressupost és la màxima expressió de l’exercici de representació política dels municipis, de la 

seva autonomia local. El darrer pressupost aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró va ser el 

de l’exercici 2012 per això el govern municipal valora molt positivament la possibilitat d’aprovar 

aquest pressupost i iniciar una etapa amb més consens. El Govern és conscient que el debat 

dels pressupostos s’ha de donar conjuntament amb el debat del pla d’actuació municipal i les 

ordenances municipals cosa que no s’ha pogut fer en aquest cas, però ens comprometem a 

fer-ho en la resta d’exercicis pressupostaris d’aquest mandat. Pel que fa al context econòmic 

d’aquest pressupost la situació econòmica de crisi comporta una limitació dels recursos 

municipals tant per la reducció d’ingressos provinents de l’activitat econòmica com dels 

provinents d’altres administracions que ha obligat a l’Ajuntament a fer front a la creixent 

demanda social de serveis bàsics. Quant els ingressos, un cop aprovades definitivament les 

ordenances fiscals pel 2016, s’han pressupostat 124.915.173 euros dels quals prop de 

118.000.000 són ingressos corrents desglossats de la següent forma: 

- Més de 69.000.000 el 59% provinents de la potestat impositiva municipal. 

- Mes de 45.000.000 el 39% de transferències corrents d’altres administracions. 

- 2.611.000 el 2% d’ingressos patrimonials. 

Els ingressos procedents de l’Estat mitjançant la participació en tributs de l’Estat disminueix en 

l’exercici 2016 tot i que s’ha mantingut l’import pressupostat per la previsió de liquidació 

positiva dels ingressos de l’exercici 2014. 

Pel que fa a les despeses, les premisses del govern municipal en el moment d’elaborar el 

pressupost juntament amb les limitacions legals han estat el compliments dels plans d’ajust 

del 2012 i 2013, donar prioritat a la despesa social, garantir els drets retribuïts dels empleats 

públics i controlar i reduir el deute municipal. L’augment en la despesa social és d’uns  

1.500.000 euros, haurà una reducció d’ingressos per bonificacions, reduccions i exempcions 

d’un valor aproximat de 900.000 euros i afegint les subvencions seria aproximadament d’un 

milió. A destacar l’impacte pressupostari present i futur derivat del reconeixement del grau de 

dependència. El que més s’incrementa és el capítol I de personal degut a la proposta de 

retorn del 50% de la paga extraordinària de desembre de 2012 suprimida pel Reial Decret Llei 

20/2012 i l’augment salarial previst per la llei de pressupostos de l’Estat de 1% i la 

regularització de les partides dotades en generació de crèdit dels exercicis 2014 i 2015. La 

proposta de plantilla experimenta petites modificacions pactades amb la representació sindical 

amb un cost total de 22.998 euros. Només s’incorpora la modificació de l’1% a l’espera 
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d’acabar de negociar amb els sindicats altres modificacions basades en valoració del lloc, 

carrera professional o efectes de reorganització de la plantilla. Respecte el deute de 2016, és 

un any de màxima càrrega financera per l’Ajuntament, no obstant, la bona gestió permet 

marcar l’objectiu de la reducció de l’endeutament al final del mandat en una ràtio del 70% al 

80% lluny del límit legal del 110%. En relació a la gestió econòmica s’ha de destacar la 

reducció dels interessos i la normalització de l’accés al crèdit per part de l’Ajuntament gràcies 

al control del deute i a la bona gestió i al compliment de la normativa. Son remarcables les 

bones dades del pagament a proveïdors que han passat de 120 a 50 dies en el període 2012-

2015. Per fer efectiva la política de transparència i bon govern, es presentaran en dossiers 

monogràfics que reflecteixin el conjunt d’accions pressupostaries del pla de xoc social. I 

respecte al deute, posarem en marxa un observatori del deute que donarà informació 

completa dels deutes de l’Ajuntament i del grup d’empreses municipals. Respecte l’execució 

del pressupost la majoria de modificacions són tècniques o adaptacions al marc normatiu. Es 

destaca la modificació de l’article 25 de tramitació d’aportacions i subvencions pe donar més 

transparència a les aportacions nominatives de l’Ajuntament a les entitats. 

 

 

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 
exposa que es parteix d’una situació d’atur del 20%, 11.786 persones desocupades, de les 

quals 6.729 sense cap prestació ni subsidi. Una situació d’emergència social cronificada que 

requereix resposta en forma de pressupostos socials orientats a la recuperació econòmica de 

la ciutat. Malauradament constatem que la proposta de pressupost només serveix per 

gestionar les misèries i engrunes. Són uns pressupostos de quaresma, la solució no és 

l’austeritat, la solució és política, cal trencar amb el marc jurídic i fiscal que escanya les 

administracions públiques catalanes i per això necessitem la independència. Cal trencar amb 

les polítiques de submissió al deute i dèficit zero. Primer són les persones, les seves 

necessitats; per això necessitem governs d’esquerres valents i no lligats als interessos 

bancaris, i amb PSC i Convergència això no és possible. Mataró necessita un municipalisme 

diferent rupturista, independentista, d’esquerres, el pressupost que ens presenten no és 

neutre, ja que reflecteix una ideologia neoliberal i un model de ciutat que no compartim. 

Marcar per exemple com objectiu el mandat de la Llei pressupostària reduint el nivell 

d’endeutament del 106% fins al 75% significa que els nostres diners aniran als bancs i que no 
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es podran fer les inversions necessàries per activar l’economia i les necessitats de la gent. 

Continuar apostant per l’externalització de serveis bàsics com el transport o la brossa és una 

clara aposta a favor de les multinacionals que perjudica als usuaris i la qualitat del servei, 

accentua les desigualtats. El pla no va acompanyat del detall de les partides assignades a 

cada proposta. El govern predica la transparència però omet la participació ciutadana; és tan 

fàcil com començar a assignar de forma progressiva una part del pressupost perquè sigui la 

ciutadania la que digui en que s’han de gastar els diners. Celebrem que hagin aplicat algunes 

de les mesures reivindicades per la CUP: donar més informació sobre el deute, voluntat de 

lligar les ordenances fiscals al pla d’actuació municipal, pressupost, una guia d’ajuda social 

amb exempcions, bonificacions i subvencions. Aquest pressupost respecte al prorrogat no 

retalla sinó que augmenta a 124.9 milions d’euros, un augment del 10.32% i de 144.8 milions 

d’euros a 150.5 milions d’euros augment de 3.94% en el pressupost consolidat que inclou 

PUMSA, Aigües de Mataró, Mataró audiovisual i E.P. Tecnocampus. Teòricament la despesa 

per habitant és de 1.205,44 euros però no genera cap benefici social i l’augment pressupostari 

reflecteix l’empobriment de la ciutat ja que estem en un nivell d’endeutament que frega el 

106% molt proper al límit legal del 110%. El deute de tot el grup de l’Ajuntament és de 223,5 

milions d’euros i per 2016 haurem de pagar 18,35 milions d’euros, un 14,8% en càrrega 

financera. L’any 2013 l’Ajuntament va fer un pla d’ajust fins al 2023 per accedir al mecanisme 

de pagament de proveïdors habilitat per l’Estat, és a dir, estem intervinguts. Nosaltres 

rebutgem aquest pla d’ajust que ens imposa un endeutament anual de 7 milions d’euros que 

es destinen a pagar deute i els interessos generats. Durant 2016 pagarem als bancs més de 

50.000 euros diaris en concepte de deute. Endeutar-se seria legítim per fer inversions o 

atendre necessitats socials però aquest és un deute contret bàsicament per PUMSA que 

considerem abusiu i il·legítim. Il·legítim per les irregularitats en les licitacions de l’obra de 

l’edifici del Rengle que va comportar una desviació de més de sis milions d’euros i que l’oficina 

antifrau de Catalunya ha demanat explicacions sobre aquestes irregularitats. La secretaria no 

va fiscalitzar adequadament i ha de tenir responsables polítics amb nom i cognoms i la 

ciutadania no ha de pagar els plats trencats d’errors de gestió. La situació és tan patètica que 

l’actual govern només disposa de 600.000 euros no compromesos per fer inversions a la ciutat 

però per tapar el forat de PUMSA abocarem 3,2 milions d’euros per la factura del Rengle 3,3 

milions d’euros per necessitats de tresoreria de PUMSA, 6,4 milions d’euros per a la compra 

d’actius de PUMSA, o sigui, paguem allò que ja havíem pagat, repassant el deute de PUMSA 

tots els bancs suquen pa. Nosaltres creiem que les necessitats de les persones han de passar 

per davant dels bancs. Amb aquest pressupost la banca guanya i nosaltres perdem. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, agraeix el debat de pressupostos perquè és un debat que no s’havia fet durant 

tres anys, i no hi ha res més antidemocràtic que com va passar l’any passat, en que el PAM 

no es va debatre ni votar. És molt important que Mataró tingui un pressupost aprovat pels 

seus representants que sigui el reflex d’una ciutat complexa i plural. Ens deceben algunes 

intervencions com per exemple que el Sr. Cuellar digui que són austers quan jo considero que 

són un malbaratament i no són participats, ja que s’ha forçat la participació i l’ideal, com s’ha 

dit, hagués estat fer aquest debat amb les ordenances. Nosaltres donem valor a que el 

pressupost s’aprovi perquè és important debatre el pressupost, la confiança costa molt de 

guanyar, però és molt fàcil de destruir. Portem tres anys amb pressupostos prorrogats amb 

l’aprovació d’un pressupost acollint-se a una llei, la qual havia estat objecte d’una moció 

juntament amb la resta d’ajuntament catalans de reprovació i enviada al Tribunal 

Constitucional. No volem mirar enrere. El Sr. Cuellar feia referència a l’edifici del Rengle, 

altres exemples són els 100.000 euros que li vam pagar al Sr. Urdangarin i a Diego Torres de 

l’ Institut Noos, que a València és delicte, curiosament aquí a Mataró no. Podríem parlar dels 

600.000 euros que ens varem gastar per una indemnització del bar del Tecnocampus. Tot 

això no ens interessa, no volem parlar de número però si un agafa el pressupost i fa quatre 

sumes, si agafem el capítol de despeses ja m’explicaran que poder fer. Evidentment tenim un 

nombre de treballadors municipals que evidentment s’han de pagar, i que un dia no els hi 

varem pagar la paga, que va anar molt bé per salvar el pressupost, això sí, donant la culpa a 

Madrid. I clar, ara hem de tornar aquests diners legítimament seus, només faltaria. Si sumem 

el capítols I i III de despeses ens anem al 70% del pressupost, i si afegim el capítol II que són 

lloguers, manteniment d’edificis, subministres.. ¿Em poden explicar quin marge ens queda? 

Tenim dues prioritats: 1. Revertir la situació d’una ciutat que s’està convertint en ciutat 

dormitori, que molts no reconeixen; 2. Generar ocupació que és la verdadera política social. 

Per generar-les tenim la força que com ajuntament ens podem dotar per anar a altres 

administracions a cercar aquests recursos que necessitem perquè a la nostre ciutat es generi 

ocupació. Per nosaltres avui és un punt d’inflexió, hem estat parlant amb el govern municipal i 

tenim la intenció de que hi hagin pressupostos en aquesta ciutat després de quatre anys de no 

tenir-ne, des de 2012; el govern municipal té sobre la taula un document que els hi varem 

lliurar amb molt punts coincidents entre vostès i nosaltres, malgrat que la confiança costa molt 

de generar però poc en destruir-se. Tenim la intenció de fer-los costat, per això ens 

abstindrem, que és una aprovació inicial. Després, en el període d’al·legacions podrem 
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negociar i veure fins a on podem arribar amb la intenció de poder donar suport als 

pressupostos. És important que els pressupostos tinguin la força d’un suport ampli amb 

projectes que valguin la pena; no ens importa recolzar-los des de l’oposició però deixant molt 

clar que no acceptarem que es trenqui la confiança ni que ens prenguin el pel.  

 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix els discurs 

del Sr. Juan Carles per ser sincer i realista, en canvi el Sr. Fernández no sé on viu perquè la 

ciutat que ha presentat no la coneixem. Estem en un context de crisis des de el 2008; una 

redistribució econòmica per poder-la afrontar, des de el municipi es fa imprescindible. 

Comptem amb un 20% d’atur, manca de productivitat, un comerç limitat, ofegat. Prometem un 

15% d’augment dels pressupostos que anirà a acció social, o sigui uns pressupostos 

continuistes amb línees mestres orquestrades per CiU i seguint les seves empremtes. 

Destinem un 20% a pagar despeses del tipus PUMSA 6.421.000 aproximadament, passius 

financers, amortitzacions de crèdit i interessos 18.352.000 sense posar el debat sobre la taula 

de l’auditoria del deute o sigui quin deute ens interessa com a ciutadans seguir pagant o no, i 

amb quines condicions, ¿és rendible per l’ajuntament seguir pagant PUMSA? ¿cap a on va 

aquesta empresa pública? ¿és rendible pels mataronins continuar pagant aquesta empresa? 

Són preguntes que ens fem especialment quan tants ciutadans i petites empreses no poden 

arribar a finals de més. Aquest 20% de pressupost ja supera l’augment promès del 15% per 

acció social. Fer un modus social d’existencialisme no augmenta la productivitat ni genera 

activitat, tenim un gran atur. Aquest percentatge no garanteix cobrir els límits de demanda dels 

ciutadans, l’ajuntament es dedica a apagar incendi socials no ha resoldre’ls i molt menys a fer 

previsions de futur. Hem de ser proactius amb el desenvolupament de la ciutat, som capital de 

la comarca sense lideratge i no ens volem resignar a tirar endavant sense oportunitats agafats 

a la il·lusió del Corte Inglés o qualsevol altre que ens solucioni el problema. Volem plantejar 

prioritzar les persones tenint en compte les seves necessitats i invertir en la creació activa de 

feina garantint les necessitats bàsiques d’habitatge, menjar, subministrament... Però vostès 

tornen a prioritzar el deute per sobre de la gent. L’augment del 15% sobre el 9,5% ja concedit 

per despesa social no es suficient. No tenim quantificat un mapa de necessitats, la gestió ha 

d’anar cap els que ho passen malament els hem d’identificar. Em sobta molt que no es destini 

com a mínim un 2% de les despeses per cobrir aquestes necessitats. És a dir destinar 2 
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milions d’euros per a acció directa en les necessitats de la gent. Queda molt lluny dels diners 

que gastem en PUMSA. Fem arribar la nostra proposta de cobrir necessitats aplicada de 

forma progressiva. L’ajuntament fa una mala gestió, sense parlar de la Festa del Cel que puja 

uns 520.000 euros. ¿La festa del Cel és prioritària i cobrir les necessitats de la gent no ho és? 

La màxima de l’Ajuntament hauria de ser un municipalisme cohesionador, garantista, proper i 

social. Per la mala gestió diem no als pressupostos. Nosaltres plantegem un pla de xoc 

mataroní amb el següent ordre: 1. Garantir els àpats a totes les famílies, amb risc d’exclusió 

social o vulnerabilitat, famílies monoparentals i persones grans o amb diversitat funcional 

entre d’altres; 2. Especial sensibilitat amb els infants per tractar de millorar l’ impacte 

estructural dins la família, garantir l’alimentació i habitatge, lloguer social; 3. Garantir el 

subministrament bàsic energètic; 4. Hem d’apostar per crear ocupació i destinar crèdits per a 

la cohesió socials als barris.;5. Combatre el fenòmens de pobresa farmacològica especialment 

en gent gran i col·lectius vulnerables. Garantir universalitat de la salut pública. Demanem  

l’estudi profund de la situació actual d’un mapa de necessitat i especialment dels barris 

 

 

 

 

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

la Ciudadanía, diu que davant aquest projecte de pressupost no planteja una crítica detallada 

sobre cada partida sinó la seva estructura, el fil conductor del mateix. Fins ara els regidors que 

m’han precedit han reiterat els símptomes que pateix la ciutat, en especial la urgència social 

de molts col·lectius als que no podem diferir l’ajuda. Però més que el símptoma hem d’atacar 

la malaltia, que presenta altres signes menys virulents com són la falta d’oportunitats, 

ocupacions precàries, recerca de feina fora de Mataró, etc., raons que ens mostren que la 

ciutat no té rumb, no té dinamisme, està en decadència. He conegut l’exemple d’una petita 

població propera a Carcasonne que es diu Montoliu, que es trobava en una decadència 

absoluta, amb els locals buits, els joves que marxaven, però va haver-hi un alcalde amb 

lideratge que va apostar per una fira del llibre d’ocasió, que va tenir gran èxit, i aquest èxit va 

portar a que s’instal·lessin llibreries de vell i això va dinamitzar el sector hoteler, el sector 

primari i el comerç de proximitat. Hi ha altres exemples com el de Pistoia, ciutat italiana de 

89.000 habitants, referent a tota Europa en el sector de la planta ornamental, o Avignon, 

referent en el mercat de la industria cultural. Mataró en canvi no és cap referència; haviem 

tingut projectes i és un fet que en anteriors mandats moltes forces polítiques van apostar pel 
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projecte TECNOCAMPUS, que amb tots els seus problemes, com el de la desviació 

pressupostària, ha arribat tard i malviu. Sí, es diu que els locals de TECNOCAMPUS estan 

gairebé tots llogats, ¿ però a qui ? ¿a compravenda de cotxes, a comercials tèxtils?¿Per això 

ens hem endeutat?. Un altra projecte que era el Mataró Marítim, que fins i tot l’anterior mandat 

el govern de Convergència va començar a tirar endavant, però ¿que va passar?, que en el 

moment que havien d’implicar la Generalitat y la societat civil va faltar lideratge, i malviu. Ara 

quan parles de Mataró Marítim et parlen dels amarratges del port o de si vindrà un operador 

que ocupi locals que es estan buits, però el projecte Mataró Marítim no era això, es tractava 

de ser un referent al sud d’Europa en coses com els iots d’esbarjo i en tota la cultura marítima 

que implica. La última comissió informativa el Gerent es va plantejar desenvolupar un pla 

estratègic, el qual s’acabarà l’octubre. Però no reparen que el Pla de Mandat hauria d’haver 

estat un Pla estratègic per a la ciutat i resulta que no, que de fet no és més que una carta als 

Reis Mags, voluntats que no concreten res. Estem al febrer, han passat 8 mesos des de que 

va començar el mandat i ens presenten un pressupost de gestió en el que voldríem aportar 

alguna cosa, però és un pressupost en el que nosaltres demanaríem una devolució i tornar a 

replantejar-ho. En el fons preferim perdre el 12% del mandat a perdre el 25%, perquè si 

entrem al tema del pla estratègic ens anem a l’any que ve, al pressupost de 2017. Ens hem de 

replantejar que volem fer a la ciutat, només amb aquest fil conductor podrem tornar a crear 

dinamisme a Mataró. Que sigui un focus d’ocupació i no d’urgència social. En resum, ¿aquest 

pressupost trasllada un projecte de ciutat ? Crec que no. ¿Mataró pot permetre’s el luxe d’un 

pressupost de gestió ? No. Per això votarem en contra i demanem la retirada del pressupost. 

 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que són 

uns pressupostos continuistes, d’anar fent més o menys el mateix sense una valoració 

profunda dels pressupostos anteriors. És cert que hi ha una dificultat extrema perquè venim 

de tres anys amb pressupostos prorrogats i sobretot sense un projecte polític compartit entre 

els dos socis i que no hi ha una voluntat ferma de replantejar totalment el pressupost per 

buscar oportunitats d’estalvi o racionalització. Els nostres pressupostos haguessin estat 

diferents, al menys pel que fa al plantejament inicial, altra cosa és el resultat final. Cal 

reconèixer que després d’aquests 4 anys de govern de CIU i el nou equip de CIU i PSC ha 

optat per posar ordre i d’aquí l’increment que es produeix en algunes partides fruit més de 
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regularitzacions que no de priorització política. És una proposta de pressupost on s’observa 

que no hi ha un projecte polític sòlid i sense aquest projecte no pot haver un lideratge polític 

que la ciutat necessita. Valorem positivament que el Govern sigui conscient d’aquesta feblesa 

política i que intenti suplir-la plantejant un esforç comú que subscrivim; tenim moltes ganes de 

col·laborar proposant consensos en grans temes: inclusió social, pla de ciutat per la educació, 

salut, pactes d’ocupació, lluita contra l’atur, plans estratègics, el port, el Tecnocampus, el 

Mataró 20-22. Esperem que siguin uns pressupostos que es puguin traduir en accions 

concretes ben aviat. Hem detectat en el PAM 2016 gran nombre d’accions amb un nivell de 

concreció molt baix que seria difícil avaluar a final de l’any si s’han complert o no. En quant a 

les xifres de desocupació, atur, persones sense cap mena de subsidi, d’abandonament 

escolar, pobresa, desigualtat, no han experimentat variacions significatives aquests darrers 4 

anys. Estem en emergència social, per la qual cosa valorem positivament aquest increment en 

el capítol social, malgrat que un 80% d’aquest increment ve obligat per la Llei de la 

Dependència. Compartim la necessitat de treballar conjuntament i marcar-nos objectius que 

depassin l’àmbit estricament del mandat, per això, malgrat que no són els nostres 

pressupostos, presentarem propostes alternatives, complementàries, per negociar, comentar i 

discutir per intentar reforçar els 4 eixos fonamentals: el social, el de recuperació econòmica, el 

de consens en grans temes de ciutat i el d’aflorament de recursos ociosos. Diré alguns 

exemples: Proposarem l’exploració per mirar de disminuir el ritme de retorn dels crèdits 

bancaris de manera que hagi més diners disponibles per inversió. Fiscalització dels contractes 

menors, de les subvencions, dels convenis. El volum contractat d’aquest contractes menors va 

superar el 2015 el 1.500.000 euros, i pot representar un estalvi significatiu a l’espera de fer un 

pressupost nou en el futur. El tema de la tarifació social, no només el carnet blau que van 

proposar els companys del PP sinó tot el que es va pactar en el marc de les Ordenances. 

Estem d’acord en la planificació de la tercera biblioteca i la nit de la cultura (ho portàvem en el 

nostre programa). Proposarem incloure algun tema de democràcia econòmica, balanços 

socials, balanços del bé comú; proposarem afrontar la reforma del mercat de la Plaça Gran. 

Repescarem alguns projectes urbanístics que estan en marxa. Apostarem per la confluència 

de la radio i la televisió. Proposarem l’administració oberta, administració electrònica, 

recuperar la participació de Mataró en un grup de ciutats capdavanteres en aquest tema. 

Estem d’acord en la proposta de Policia de Barri i pensem que seria una oportunitat perquè de 

manera participativa es defineixin les seves funcions. Proposarem finalment fer una política de 

promoció de ciutat alineada amb els objectius que s’hagin definit prèviament. Ja saben que la 

nostre oposició a la Festa del Cel ve motivada perquè pensem que la ciutat no s’ho por 
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permetre i en aquest sentit, tot i no haver ingressat encara els patrocinis del 2015 i no tenint 

encara el contracte que vam demanar al ple passat, el Govern afirma amb seguretat que de 

cara al pressupost que ve  es recaptaran uns 450.000 euros en concepte de patrocini de la 

Festa del Cel i altres. Els proposarem en aquest punt, donada aquesta seguretat, que si 

arribat el mes de maig de 2016 el Govern no disposa d’un 80% del cost total de la festa del 

cel, compromís signat amb els patrocinadors, la Festa del Cel no es celebri i el seu cost es 

dediqui bé a disminuir el deute o bé, nosaltres ho proposarem, aplicar-lo a l’adquisició 

d’habitatges, o en el marc de plans de manteniment d’edificis escolars. No volem tenir una 

actitud que bloquegi la governabilitat de la ciutat, sinó una voluntat corresponsable amb la 

ciutadania i amb el que ens demanen els nostres votants. ERC optarem per l’abstenció, a 

l’espera de continuar amb les converses amb PSC i CIU de cara a permetre l’aprovació dels 

comptes per aquest any vinent i enfocarem aquesta converses de manera constructiva. Ho 

encararem com una oportunitat d’aportar idees de construir ciutat i el govern tindrà un any 

sencer per aprofitar aquesta oportunitat. 

 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dona les gràcies a tots 

els portaveus dels grups municipals per les seves aportacions. Sobre PUMSA, en relació als 

comentaris del Sr. Cuéllar, recordar-li que en la època a que es refereix la investigació 

antifrau, ni l’Interventor ni el Secretari eren l’interventor ni secretari de PUMSA. Abans de tot 

vull agrair als serveis tècnics de l’Ajuntament i en especial als serveis econòmics l’esforç 

realitzar per confeccionar aquest pressupost. Respecte al que ha dit el Sr. Teixido, no sé si es 

podria fer un pressupost de base zero, però sí que s’ha de revisar la manera de definir les 

prioritats, de consensuar-les. Els problemes econòmics i socials van més enllà dels 4 anys de 

mandat local. Cal una major implicació de la Diputació, de la Generalitat, i de l’Estat perquè 

Mataró pugui sortir d’aquest risc de fractura territorial i social. Estem d’acord amb la idea 

d’optimitzar la contractació i de continuar amb les clàusules socials en la concessió dels 

serveis públics, també compartim que s’ha de millorar l’administració per convertir-la en un 

autèntic sistema d’Administració Pública. Respecte a les reflexions del Sr. Ferrando, és cert 

que hi ha problemes estructurals, de pobresa, atur, tancament de comerços, etc. Al contrari 

que ells, creiem que estem fent esforços per presentar projectes de solucions, cal donar nous 

impulsos que compartirem amb els grups municipals. En quant a les reflexions de la Sra. 
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Morón, creiem que sóm transparents en el deute, que el deute és legítim i que s’ha de pagar 

en les millors condicions possibles. Compartim la necessitat de polítiques d’ocupació i de 

garantir les necessitats bàsiques. Dins del marc de les competències pròpies i de la 

autonomia local hem de recordar que l’Ajuntament de Mataró no té totes les competències, tot 

i així, estem fent de les polítiques socials la nostra prioritat. Respecte al dèficit, el que està fent 

l’Ajuntament de Mataró és complementar, en aquestes problemàtiques socials, el dèficit de les 

altres administracions. En quant a la Festa del Cel, comentar que s’ha pressupostat comptant 

amb l’aportació de patrocinis que sufraguin gran part de la despesa. En relació al que ha dit el 

Sr. López, és cert que una de les prioritats que compartim és combatre els riscos d’exclusió 

social; creiem que això s’ha de fer des de la creació d’ocupació i els pressupostos han de 

permetre crear les condicions perquè així sigui. Compartim la necessitat de generar confiança 

entre els grups municipals i entre l’Ajuntament i la ciutadania. Contestant a les reflexions del 

Sr. Cuéllar, compartim la preocupació de la necessitat de donar resposta a les necessitats 

socials i en especial a l’atur. No defugim del debat sobre els serveis municipals, sobre les 

concessions. Proposarem en els pròxims dies la modificació dels plecs per incloure i millorar 

les clàusules socials i les concessions. 

 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular, manifesta que des de la CUP, entenem que la situació econòmica és tan dramàtica 

que l’Ajuntament ja porta tres anys posant mà a la caixa d’ AMSA la qual es veu forçada a 

endeutar-se amb 2.000.000 euros per poder fer inversions tot que és una empresa que hauria 

d’obtenir uns dividends de 1.500.000 euros. L’aigua és un servei públic que no ha de generar 

beneficis, sinó ha de reinvertir en la millora del servei. Això passa perquè l’Ajuntament aplica 

una política extractiva per tapar els forats de PUMSA. Reclamem una auditoria ciutadana del 

deute per aclarir quina part del deute que l’Ajuntament està pagant als bancs és il·legítim. Si 

no es fa aquesta auditoria no podem donar suport a aquets pressupostos. A més hi ha la 

subordinació de l’Ajuntament a les multinacionals que es lucren de l’externalització dels 

serveis municipals, com la recollida de la brossa, el Mataró Bus, grua municipal, cementiris. 

Les empreses busquen obtenir beneficis, la qual cosa repercuteix negativament en la qualitat 

dels serveis. Apostem per la municipalització, per la gestió directe dels sectors i els serveis 

estratègics de la nostre ciutat perquè això ens permetrà recuperar el control financer i millorar 

la qualitat del servei. També ens preocupa que es digui que els crèdits pressupostats al 
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capítol I no incorporen previsió per a places amb plantilla vacant per import de 621.000 euros 

ja que el servei de recursos humans de l’Ajuntament les dona per amortitzades. També 

lamentem les despeses innecessàries, com els 520.000 euros de la Festa del Cel, una 

despesa que contrasta amb els 50.000 euros de subvencions que es dona a les entitats 

ciutadanes i veïnals. També discrepem dels 231.000 euros destinats al Museu Bassat perquè 

seria més productiu destinar aquests diners a les entitats per realitzar promoció cultural.  

Finalment, no podem avalar un model de ciutat que destina només un 4,1% a l’àrea de 

cultura, un percentatge que ens situa a la cua de Catalunya. Per tot plegat, votarem en contra 

de la proposta inicial del pressupost encara que treballarem per introduir millores i ens 

abstindrem en el punt de la relació de llocs de treball de personal. 

 

 

 

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

Catalunya, reivindica alguna de les coses que s’han fet durant els 3 anys anteriors. Perquè no 

som el millor ni el pitjor. El dissabte va fer 3 anys que tots els grups municipals varem anar a 

Madrid i varem resoldre el tema de les preferents, un gran problema que tenia Mataró que 

afectava a molta gent, i quan em referia a un punt d’inflexió era exactament el que varem fer 

fa 3 anys a Madrid, tots els grups municipals. Nosaltres hem presentat un document al govern 

municipal per aprofundir en millora d’ espai públic, potenciació del Front Marítim, lluita contra 

l’incivisme i  augment de transparència. Varem trobar a faltar al mandat anterior l’intent de 

replantejar la ciutat i això és el que plantegem avui. Després d’aquesta aprovació inicial 

debatrem tots aquests aspectes per intentar tirar la ciutat endavant. 

 

 

 

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

cosa s’ha fet en positiu. Hem avançat però s’ha de parlar, s’ha de fer un model de ciutat on 

tothom tingui cabuda, més igualitari, menys masclista. Diem que no, perquè sinó trairíem al 

nostre partit polític però sí que enviarem la nostre proposta per que puguem treballar molt i 

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

la Ciudadanía, reitera que ells estan per la recuperació de la economia de Mataró, crear 

ocupació i promoció de la ciutat. Primera acció: foment de l’economia social i solidària. 

Segona, consolidar la oficina de Mataró empresa “Taula de Treball de Mercat no sedentaris”. 

Malgrat això penso que cal replantejar el pressupost de dalt a baix i per això no podem votar a 

favor. El madat anterior, més enllà de l’acció d’ajudar als preferentistes de Mataró perquè 

recuperessin els seus diners, va ser un mandat en blanc. Es cert que no hi havia recursos, 

però la clau d’un lideratge es buscar complicitats d’altres administracions i de la societat civil, 

cosa que no es va complir i no vull que aquest quatre anys torni a passar el mateix. 

 

 

 

 

 

DICTAMENS 
 

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

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

1  - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'EXERCICI 2016. 

 

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

següent 

 

“Relació de fets 
 
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats 
locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el 
Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els Estats 
de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre de 
l’entitat local. 
  
En data 27 de gener de 2016, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret del 
Regidor Delegat de serveis centrals, ocupació i promoció econòmica l’avantprojecte del 
Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2016. 
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Per tot el que s'ha exposat, proposo a l’alcalde que s’adoptin els següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2016 integrat per: 
 

1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2016, amb el següent desglossament per capítols: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 49.354.749,01 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 37.008.269,70 
Capítol III Despeses financeres 3.296.907,45 
Capítol IV Transferències corrents 10.716.978,08 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 1.075.569,31 
Capítol VI Inversions reals 8.114.297,76 
Capítol VII Transferències de capital 73.837,36 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 15.055.539,52 
 Total despeses 124.915.173,49 
   

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 48.877.981,84 
Capítol II Impostos indirectes 3.795.730,07 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012,16 
Capítol IV Transferències corrents 41.102.533,23 
Capítol V Ingressos patrimonials 2.611.540,89 
Capítol VII Transferències de capital 20.350,00 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 7.000.000,00 
 Total ingressos 124.915.173,49 
   
 
 
 
 

1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 11.805.897,00 Ingressos: 15.650.501,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 15.438.113,00 Ingressos: 17.198.374,00 
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1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 496.547,32 Ingressos: 496.547,32 
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
      Despeses: 5.409.060,00        Ingressos: 5.429.060,00 

 
 
Segon.-  Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de 
quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació 
d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).  

Vots en contra: 7,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la 
regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2). 
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Direcció de Recursos Humans 
 

 

2  - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I 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 

 

“Vist l’informe de data 5 de febrer de 2016 de la Direcció de Recursos Humans, on es detallen 
les propostes relatives a la nova plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró, que consta 
a l’expedient. 
 
L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la Plantilla del Personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, 
classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i 
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les 
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés (A1, A2, C1, C2, AP).  
 
L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla 
en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de 
les retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents 
que integren el pressupost. 
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ de/les  
treballadors/res en sessions de mesa negociadora conjunta de dates 28 de gener, 2, 3 i 5 de 
febrer de 2016, segons es recull en les actes corresponents i que s’incorporen al present 
expedient. 
 
Vist l’informe jurídic de 5 de febrer de 2016. 
 
Vist l’article 19. Dos de  la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al 
servei de l’ens local. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 283 del 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, que també regula 
l’aprovació de la plantilla dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n 
còpia d’aquesta i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relaciones 
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Institucionals en el termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-se de publicar 
íntegrament en el BOP i en el DOGC. 
 
Per l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016 
amb el detall que consta en els següents annexes: 
 
a.  Plantilla de funcionaris 
Annex I:  Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i categories. 
 
b.  Plantilla de laborals 
Annex II:  Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria laboral. 
 
c.  Plantilla d’eventuals 
Annex III:  Plantilla personal eventual  
 
Segon.-   Aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2016 
amb el detall que consta a l’annex IV, que incorpora l’increment de l’1% en les retribucions 
dels llocs de treball. 
 
Tercer.--   Publicar l’annex I de la plantilla de funcionaris; l’annex II de la plantilla de laborals, 
l’annex III de la plantilla d’eventuals, i l’annex IV de la relació de llocs de treball  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.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), 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 a la regidora no adscrita (1). 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, acaba el Ple agraint la confiança dels grups; la 

confiança costa molt de guanyar, treballarem dur per a que aquesta confiança que han 

dipositat sobre els pressupostos es faci realitat i vull agrair l’esforç del concret, llegir i discutir 

per millorar el que està escrit sempre al final és el que dona resultats, ja que les proclames 

ens allunyen. He sentit el debat de pressupostos i em voldria quedar no en les coses que ens 

separen sinó en les coses que ens uneixen. La necessitat de conèixer millor la naturalesa del 

deute de l’ajuntament i saber a quines polítiques va destinat, necessitat de millorar la tarifació 

social, amb una fiscalitat més justa, necessitat de pla de xoc social. Marcar entre tots el debat 

estratègic dels elements clau de la ciutat com son el Port, el Tecnocampus, l’activitat 

econòmica de la ciutat. El pressupost sí té un model de ciutat ja que tenim escoles bressol, 

escola de música, i un catàleg de serveis que entre tots hem d’ampliar i millorar. Un desig de 

crear el Mataró que tots volem i intentar fer-ho des de la veu de la unanimitat. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:35 hores del vespre, el Sr. President 

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

 

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

 

 


