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ACTA NÚM. 14/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2016. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de novembre 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 PARAMES 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) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 4 de l’ordre del dia 

 
JULI CUÉLLAR 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 

7806/2016 de 28 d'octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de novembre 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 3 de novembre 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 6 d’octubre de 2016.  
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

28-10-2016, presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional 
contra la violència masclista. 25 de novembre. 

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

28-10-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar 
suport a les 27 persones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encausades 
per haver defensat una universitat pública, gratuïta i de qualitat. 
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  DICTAMENS 
  
  CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
  Servei de Secretaria General 
 
3   Ratificar l’acord del Consorci de Comunicació Local de 26-3-2015 relatiu a la dissolució i 

liquidació del Consorci. 
 
 
   Direcció de Serveis Econòmics 
   Servei de Gestió Econòmica 
 
4   Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

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

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

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

 
 
   Servei de Compres i Contractacions 
 
6   Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus, de la  

neteja viària del passeig marítim i  de les platges del terme municipal de Mataró. 
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
   Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
7   Aprovació definitiva de l’addenda al Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre 

Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició 
de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè Nou 

 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
8   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía per garantitzar l’accés universal de llibres de text a Catalunya, i mesures 
transitòries per a implementar en Mataró.  

 
9   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per 

la construcció d’un poliesportiu cobert polivalent en el barri de Cerdanyola. 
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10  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
sobre l’impacte de la disminució de la natalitat i el seu impacte als clubs esportius de la 
Ciutat. 

 
11  Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró, d’Iniciativa 

per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES sobre les necessitats estructurals que pateix el barri de Cerdanyola. 

 
12  Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita respecte a l’amiant a la 

nostra ciutat. 
 
13  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular per a la requalificació de la zona situada entre els carrers Josep M de Sagarra i 
Joan Oliver. 

 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
14  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi que el 

solar destinat a la construcció de “El Corte Inglés”, sigui destinat a aparcament públic 
durant les properes festes de Nadal. 

 
15  Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró  sobre la Proposta d’aprovació 

inicial del Pressupost per a l’any 2016 aprovada en el Ple de febrer d’aquesat any 
relativa a la creació d’un fons que contingués el 2% de despeses municipals per 
combatre les necessitats socials urgents de les persones. 

 
16  Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre una Proposta de 

Resolució aprovada en el Ple de març relativa a l’elaboració d’un Pla de Xoc d’ajudes 
socials. 

  
17  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

agressions a dones durant el present any. 
 
18  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la taxa a pagar per MESSA per l’ús del domini públic. 
 
19  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre les sancions a entitats financeres. 
 
20  Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre 

l’aparcament de la Plaça Occitània. 
 
21  Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la 

gestió externalitzada de l’Espai Gatassa. 
 
22  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’International Rural School. 
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23  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 
instal•lar un punt d’informació a Mataró Parc. 

 

 

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 6 D’OCTUBRE DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

2  -   DESPATX  OFICIAL 
 
 
   El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que volia comentar que ha estat 

aprovada una declaració institucional sobre el Mataró 20-21 amb el suport de tots els 

grups excepte de la CUP. La lectura dels acords d’aquesta declaració institucional la 

farem al ple de desembre després que sigui cursada a traves de la Junta de Portaveus 

com totes les declaracions institucionals. Passem a les declaracions institucionals que ja 

van ser aprovades per la Junta de Portaveus el passat 28 d’octubre.  
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   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 

data 28-10-2016, presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia 
Internacional contra la violència masclista. 25 de novembre. 

 
 
   Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’octubre de 2016 per unanimitat de tots els 

grups municipals 
 

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat  i Joventut, llegeix la part 
dispositiva dels acords 

 
1. “L’adhesió de l’ajuntament de Mataró al Manifest Dia Internacional de 

l’Eradicació de la Violència contra les Dones. 

2. Fer una crida a la ciutadania a participar als actes organitzats a l’entorn del dia 

25 de novembre Dia Internacional de l’Eradicació de la Violència contra les Dones. 

3. Continuar treballant a traves de la coeducació i la corresponsabilitat per afavorir 
una societat més equitativa. 

4. Fer una agraïment a les persones i col·lectius que participen en l’organització 

del programa d’actes del 25 de novembre Dia Internacional de l’Eradicació de la 

Violència contra les Dones. 

5.  Refermen la nostra condemna explícita contra la violència vers les dones sigui 

del tipus que sigui econòmica, psicològica o física.” 

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

data 28-10-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
per donar suport a les 27 persones de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) encausades per haver defensat una universitat pública, gratuïta i de 
qualitat. 

 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’octubre 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), CUP (2), l’abstenció del grup municipal i PxC (1)  i els vots en contra dels 
grups municipals de C’s (3) i PPC (2).  

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

1. “L’Ajuntament de Mataró expressa el seu compromís amb la defensa d’una universitat 
pública, gratuïta i de qualitat, en la qual hi puguin tenir accés totes les persones, 
independentment dels seus recursos. 
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2. L’Ajuntament de Mataró reclama que es respecti a les persones que exerceixen el Dret 
de Manifestació, i expressa la seva solidaritat amb les 27 membres de la comunitat 
universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encausades arran de la 
seva participació en la tancada al Rectorat a l’abril de 2013 en contra de pujada de 
taxes del 66% i perquè s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants 
de la UAB (T-UAB). 

3. L’Ajuntament de Mataró insta a efectuar una mediació entre les parts que permeti 
evitar l’ingrés a presó per les 27 persones acusades pels fets a dalt referenciats.  
 

4. L’Ajuntament sol·licita al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests 
membres de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat 
democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti 
presó per exercir Drets Fonamentals.” 

 

 

 
DICTAMENS 

 
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Servei de Secretaria General 

 

3  -  RATIFICAR L’ACORD DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 

LOCAL DE 26-3-2015 RELATIU A LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL 

CONSORCI. 

 

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

següent 

 
“En data 22 de setembre de 2016 el gerent del Consorci de Comunicació Local, del qual és 
membre l’Ajuntament de Mataró ens comunica que el Consell General del Consorci va acordar 
la dissolució i liquidació del mateix. Per tal de fer efectiva aquesta dissolució i liquidació és 
necessari que el Ple de l’ajuntament ratifiqui aquest acord. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, (ROAS), l’acord de dissolució del Consorci 
ha de ser ratificat pels òrgans competents de tots els membres consorciats. 
  
Vist els informes de la Intervenció Municipal, concordants amb la proposta del Consorci. 
 
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 :  
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Primer.-  Ratificar l’acord del Consorci de Comunicació Local de 26 de març de 2015 relatiu a 
la dissolució i liquidació del Consorci.  
 
Segon.-   Notificar el present acord al Consorci de Comunicació Local. “ 
 
 

 

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

favorablement. He demanat autorització al alcalde per agrair als companys, als portaveus i a 

l’alcalde les mostres de suport que hem rebut arran de la sobtada mort del nostre company 

Jesús Garrido, que va ser coordinador de Nova Esquerra Catalana i posteriorment del 

moviment d’esquerres a Mataró i a la comarca que es va convertir en l’ànima del partit i en 

una persona indispensable per nosaltres en el nostre grup municipal. Era un home senzill que 

es feia estimar i el trobarem molt a faltar. 

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que en un moment com l’actual on la 

política te encara un alt grau de descrèdit, val la pena destacar la feina altruista, com la que 

feia el Sr. Garrido.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei de Gestió Econòmica 
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4  -  COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

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

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

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

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016. 

 

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

 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
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En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2016.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

 

 

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

que escoltant al Sr. Jérez hem de dir que sí que som uns alumnes aplicats, però potser passa 

de taca d’oli. Nosaltres, des de la CUP, ho tornem a dir, rebutgem el pla d’ajust que va 

subscriure l’Ajuntament, ja que pagar factures pendents de gran empreses, i reduir el deute a 

un ritme de 20.000.000 € euros a l’any, pensem que és una sagnia i suposa la paràlisi i 

deixadesa de serveis bàsics per a la ciutadania. A data 30 de setembre de 2016 el deute 

global de l’Ajuntament de Mataró ascendia a 208.000.000 d’euros. El pagament de deute 

creiem que no és una qüestió escèptica, sinó política neoliberal. Nosaltres considerem que 

aquest deute és abusiu i demanem una auditoria i mentrestant demanem establir una 

moratòria en el pagament del deute i atendre les necessitats socials més urgents per la 

ciutadania de Mataró. 

 

 

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

d’execució pressupostària té molta qualitat, i s’ha de reconèixer. En quant als impostos, hi ha 

una liquidació positiva, respecte a la previsió inicial de la plusvàlua de 1,2 milions d’ euros, 80 i 

escaig més de l’ impost de construcció, més 1,3 milions respecte a la previsió inicial, la “PIE” 

1,7 milions, que creiem que vindrà una mica menys, IAE té una desviació positiva de quasi 

300.000 euros, en el capítol de les despeses, hi ha la reducció d’interessos i la disponibilitat 

de les pòlisses de crèdit per par de la Generalitat per saldar deutes amb el nostre ajuntament. 
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Destacar que des de fa tres anys el capítol destinat a la Festa de les Santes, que hi ha 

pressupostats 500.000 euros però acaba costant uns 700.000 euros, un 40% més, que ve 

passant des de 2014 essent per tant recurrent. Sumant totes les liquidacions que superen el 

pressupost inicial, pensem que podríem repensar aquesta pujada d’ IBI que es proposarà en 

les ordenances fiscals futures. 

 

 

 

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

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL TERCER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016. 

 

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

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 3r trimestre de 
2016. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
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Resum de pagament realitzats en el tercer 

trimestre

Període mig de 

pagament 

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

Ajuntament de Mataró 51,07 3.030 7.213.108,05 864 1.074.663,41

Mataró-Audiovisual 26,52 60 67.025,88 5 1.538,98

Consorci TDT 33,16 14 21.881,09 0 0,00

CMAC 46,10 31 21.889,53 13 10.997,95

PUMSA 39,50 643 520.667,72 147 103.769,50

Aigües de Mataró 54,24 540 1.697.623,54 121 420.045,83

Fundació Tecnocampus 37,42 557 1.315.353,14 119 148.761,54

Parc Tecnocampus 48,33 124 214.186,28 27 99.987,49

Fundació Hospital 7,60 165 124.737,15 4 5.734,02

Fundació Unió de Cooperadors 27,00 28 9.288,34 0 0,00

Consorci Xarxa Act. Culturals 23,72 13 9.843,26 0 0,00

TOTAL 48,79 5.205 11.215.603,98 1.300 1.865.498,72

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

 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 48,79 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.505 pagaments, 
d’import global 13.081.102,70 €.  
 
 
 

 
 
 

Durant el 3r trimestre de 2016, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Resum de factures o documents 

justificatius pendents de pagament al final 

del tercer trimestre

Període mig del 

pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total

Ajuntament de Mataró 24,61 1.655 3.515.172,93 68 126.675,46

Mataró-Audiovisual 12,85 10 6.033,26 0 0,00

Consorci TDT 7,88 3 697,82 0 0,00

CMAC 57,00 1 467,21 0 0,00

PUMSA 18,65 110 47.419,04 1 2.404,12

Aigües de Mataró 55,86 167 601.977,14 59 635.045,43

Fundació Tecnocampus 35,26 93 559.026,62 25 38.125,36

Parc Tecnocampus 26,12 18 114.434,93 2 557,58

Fundació Hospital 40,75 4 4.199,80 0 0,00

Fundació Unió de Cooperadors 30,44 5 1.306,86 2 425,39

Consorci Xarxa Act. Culturals 40,00 1 500,01 0 0,00

TOTAL 32,55 2.067 4.851.235,62 157 803.233,34

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 

trimestre

Fora del període legal de pagament al 

final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 32,55 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.224 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 5.654.468,96 €.  
 

1.    Pagaments realitzats en el 3r 
trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 
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2014 PMP global variació

setembre 20,35

octubre 21,05 0,70

novembre 21,71 0,66

* desembre 16,97 -4,74

2015 PMP global variació

gener 17,98

febrer 26,91 8,93

març 19,42 -7,49

abril -0,08 -19,50

maig 6,19 6,27

juny 12,89 6,70

juliol 13,67 0,78

agost 19,12 5,45

setembre 17,98 -1,14

octubre 8,31 -9,67

novembre 8,67 0,36

desembre 1,65 -7,02

2016 PMP global variació

gener 15,27 13,62

febrer 8,11 -7,16

març 2,02 -6,09

abril 5,57 3,55

maig 5,40 -0,17

juny 4,98 -0,42

juliol 3,65 -1,33

agost 4,57 0,92

setembre 11,57 7,00

Evolució PMP global

 
 

(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de

pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden

resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,

s'inclouen també també aquestes factures.  
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

6  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA  NETEJA VIÀRIA DEL 

PASSEIG MARÍTIM I  DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE 

MATARÓ. 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que ve a presentar la proposta d’ampliació de l’actual contracte per a la prestació del 

servei de recollida de neteja viaria, de les platges, que ja s’ha informat als grups municipals i a 

les comissions informatives dels serveis centrals, el dia 27 d’octubre de 2016, i la gestió 

d’espais públics el dia 2 de novembre. Aquesta actuació és una aposta del govern per millorar 

un servei tan essencial com la neteja viària. Faig un recordatori sobre la vigència del contracte 

amb FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS que es desenvolupa des del 

setembre del 2014. Va aportar elements de racionalització que milloraven els serveis de 

neteja que fins aquell moment rebia la ciutadania. Aquest contracte es va realitzar en un 

període de crisi i es va fer segons els recursos disponibles en aquell moment. Ara ens trobem 

en una altra situació, una conjuntura millor, i volem presentar en aquest ple un intent de 

millora dels recursos destinats a aquests servei de neteja amb l’objectiu de millorar l’estat de 

neteja de la ciutat. Volem millorar l’ eficàcia en la resolució d’ incidències en la via pública, 

combatre les olors dels contenidors, i millorar l’estat de determinades zones com platges i 

zones industrials. Per això és necessari plantejar un increment dels recursos per donar una 

resposta a les demandes de la ciutadania.  

 

 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Fets 
 
1. Per acord del Ple de data 21 de juliol de 2014, es va adjudicar el concurs per a la 
contractació del servei de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, orgànica, 
selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges, a favor de l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, SL., per un import de 55.455.133,83 euros, més 
5.545.513,38 en concepte d’IVA, que suposa un total de 61.000.647,21 euros.  
 
2. En data 14/12/2015 es va acordar l’ampliació del contracte per atendre els serveis 
extraordinaris ocasionats per la Festa al Cel 2015 per un import de 33.155,44€, IVA inclòs.  
 
3. Per acord del Ple de data de desembre de 2015, es va aprovar l’ampliació en 222.585,28€ 
per ajustos en els serveis efectuats. 
 



 15 

4. En data 29/12/2015 es va acordar la disminució de l’import del contracte en 20.091,37€, IVA 
inclòs, corresponent a l’import restant no executat. 
 
5. Mitjançant informe de data 14/10/2016 del tècnic de residus i neteja viària del Servei 
d’Espais Públics, exposa la necessitat d’augmentar la despesa destinada als serveis de neteja 
viària i detalla que els serveis i recursos humans i materials que seran objecte d’ampliació són 
els que es detallen a continuació: 
 
A. Servei de neteja viària: 

- Ampliar en dos equips els serveis de brigades de neteja destinades a donar resposta 
a aquelles incidències no planificades en el servei ordinari, amb l’objectiu de donar una 
resposta immediata a les incidències veïnals. Per tal de poder realitzar aquest augment 
de freqüència serà necessària la compra de dos nous vehicle. 

 
- Ampliació dels serveis de neteja de polígons de pla d’en boet (2 brigades de neteja 

amb vehicle auxiliar els dissabtes i diumenges), derivada d’un augment de l’efecte del 
“botellón”, així com del seu àmbit d’afectació. 

 
B. Servei de recollida d’orgànica: 

- Mantenint la recollida de tarda, s’incrementarà la freqüència de recollida d’aquesta 
en temporada d’estiu (maig a setembre) a dies alterns per tal de minimitzar al màxim 
l’acumulació dels residus orgànics a la via pública i així eliminar els episodis d’olors que 
s’han produït aquest estiu passat. Per tal de poder realitzar aquest augment de 
freqüència serà necessària la compra d’un nou vehicle de recollida. 

 
- Una altra de les mesures a implementar destinades a l’eliminació de les males olor en 

els contenidors d’orgànica serà d’implementació d’un servei de neteja interior dels 
contenidors cada 15 dies, mantenint al mateix temps la neteja exterior actual. Per 
tal de poder realitzar aquest nou servei, l’empresa concessionària posarà a disposició de 
l’ajuntament una carrosseria per a poder dur a terme el citat servei. 

  
C. Servei de neteja de platges: 

- Ampliació dels serveis de neteja de platges, equiparant serveis de temporada baixa als 
de mitja i especialment incrementant els recursos en els caps de setmana de les 
temporades mitja i baixa, atès que actualment l’ús de les platges ja no es limita solsament 
a la temporada alta de bany. 

 
6. La despesa prevista per tal de dur a terme els esmentats augments de servei, per a 
l’exercici en curs i successius, serà els següent: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A. NETEJA 
VIÀRIA 87.293,80€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 135.098,81€ 

B. FORM 49.464,53€ 119.344,99€ 127.281,01€ 127.281,01€ 127.281,01€ 127.281,01€ 84.854,00€ 

C. PLATJA 4.388,41€ 17.553,63€ 17.553,63€ 17.553.63€ 17.553,63€ 17.553,63€ 11.702,42€ 

Total 141.146,74€ 339.546,83€ 347.482,85€ 347.482.85€ 347.482,85€ 347.482,85€ 231.655,23€ 

 

7. Aquesta ampliació, juntament amb les anteriors modificacions esmentades, suposa un 
augment total respecte del preu inicial del contracte del 3,83%, que no supera el 20% màxim 
previst a la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives que regeix el contracte. 
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8. L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d'octubre de 2016, d'acord amb 
el que disposen els articles 175 i 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i les bases d'execució del pressupost, 
aprovà, la modificació de bases i la modificació de crèdit del Pressupost, incorporant crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades d’aquesta ampliació. Així mateix, es 
preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin per als 
exercicis 2017 a 2022. 
 
9. Consta informe de data 21/10/2016 de l’interventor i director de Serveis Econòmics sobre la 
modificació de crèdit esmentada. 
 
10. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 
21/10/2016, sobre la legalitat d'acordar conforme el sol·licitat. 

  
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 
18a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació 
preveu la possibilitat de modificar el contracte, entre altres motius, per qualsevol variació no 
prevista actualment a prestar en l’àmbit contractual del contracte, sense que les modificacions 
puguin superar el 20% de l’import d’adjudicació del contracte. 
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Modificar el contracte del servei de recollida de residus, de la neteja viària, del 
passeig marítim i de les platges del terme municipal de Mataró, adjudicat a l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas, SA, ampliant el seu import en 2.102.280,20€, IVA inclòs, per 
tal d’atendre els serveis detallats a continuació amb estricte compliment de les especificacions 
del plec de condicions tècniques que regulen el present contracte: 
 
A. Servei de neteja viària: 

- Ampliar en dos equips els serveis de brigades de neteja destinades a donar 
resposta a aquelles incidències no planificades en el servei ordinari.  

 
- Ampliació dels serveis de neteja de polígons de pla d’en boet (2 brigades de neteja 

amb vehicle auxiliar els dissabtes i diumenges), derivada de la neteja de la zona d’oci 
nocturn (“botellón”), així com del seu àmbit d’afectació. 

 
 
B. Servei de recollida d’orgànica: 

- Increment de la freqüència de recollida en temporada d’estiu (maig a setembre) a 
dies alterns. 

 
- Implementació d’un servei de neteja interior dels contenidors cada 15 dies, 

mantenint al mateix temps la neteja exterior actual.  
  
C. Servei de Neteja de Platges: 
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- Ampliació dels serveis de neteja de platges, equiparant serveis de temporada baixa 
als de mitja i especialment incrementant els recursos en els caps de setmana de les 
temporades mitja i baixa. 

 
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA els següents imports: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A. NETEJA 
VIÀRIA 87.293,80€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 202.648,21€ 135.098,81€ 

B. FORM 49.464,53€ 119.344,99€ 127.281,01€ 127.281,01€ 127.281,01€ 127.281,01€ 84.854,00€ 

C. PLATJA 4.388,41€ 17.553,63€ 17.553,63€ 17.553.63€ 17.553,63€ 17.553,63€ 11.702,42€ 

Total 141.146,74€ 339.546,83€ 347.482,85€ 347.482.85€ 347.482,85€ 347.482,85€ 231.655,23€ 

 
 
TERCER. Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar les següents operacions 
comptables: 
 
Partida 700100/163110/22700-Neteja viària               
 
Exercici 2016: import de 87.293,80€.          
Exercicis 2017 a 2022: import de 1.148.339,86€ (operació comptable ADPOS núm. 117296). 
 
 
Partida 700100/162120/22700-Recollida de matèria orgànica               
 
Exercici 2016: import de 49.464,53€.          
Exercici 2017 a 2022: import de 713.323,03€ (operació comptable ADPOS núm. 117306). 
 
 
Partida 700100/172410/22700-Neteja de platges              
 
Exercici 2016: import de 4.388,41€.          
Exercicis 2017 a 2022: import de 99.470,57€ (operació comptable ADPOS núm. 117356). 
 

 
QUART. Condicionar l’ampliació per a l’exercici 2016 a l’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària inicialment aprovada pel Ple. 
 
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a les 
corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per 
l’exercici 2017 a 2022, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació 
durant les expressades anualitats.” 
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que el contracte es va fer l’1 de 

setembre de 2014, i no hi ha hagut un canvi objectiu que justifiqui augmentar la partida de 

gestió de residus, ja es feia recollida orgànica, el passeig Marítim i platges han estat utilitzats 

al l’ hivern des de fa temps i la població continua sent gairebé la mateixa i els hàbits també. 

Però hi ha queixes de la recollida de residus. ¿Hi ha algun informe que justifiqui que l’empresa 

està complint la seva tasca amb el compromès adquirit? ¿S’ha fet un estudi per zones, en 

quant a la recollida de residus orgànics, per saber les necessitats reals de recollida? El nostre 

vot serà no, per tal que els Mataronins no hagin de pagar més pel servei de recollida de 

residus a la ciutat. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que el contracte de la brossa és el contracte més important 

que té l’Ajuntament. Té un valor d’uns 60.000.000 d’ euros IVA inclòs, fins l’any 2022. Aquest 

contracte va tenir una trajectòria i participació profunda de la majoria de grups de l’oposició. 

Nosaltres vam fer èmfasi en les al·legacions per dotar el contracte no només de serveis sinó 

també de valor social i tenir molta cura de quines eren les relacions laborals ja que les 

relacions eren molt compulses i havia fins i tot amenaça de vaga. Es va aconseguir que el pes 

econòmic de l’oferta no fos absolutament decisiu com fins aleshores era en aquest tipus de 

contracte. Vam fer prevaler la qualitat. El plec ja recollia rigorosos controls de tota mena a 

l’empresa concessionària. S’establia l’emissió d’informes cada tres mesos per saber el 

comportament i objectius de l’empresa. Era una relació de mutu acord per perfeccionar el 

contracte. En aquella intervenció ja es va destacar que  Mataró no sols era la Riera, hi havia 

molts centres vius, que mereixien el mateix tracte. Entenc que en aquell contracte ja existia “el 

botellón” i ja havia un barri que s’havia queixat per actes lúdic festius de la joventut, això no és 

nou. El 14 de desembre de 2015 es va ampliar el contracte amb 33.000 euros per la Festa del 

Cel i es va ampliar amb 220.000 euros per ajustos en els serveis efectuats. Aquest contracte 

és viu, només han passat dos anys. Tothom vol una ciutat més neta, però no amb increments. 

Entenc que l’empresa està fent les coses correctament, o si no és així i hi ha inspeccions i es 

multa, potser les multes son tan baixes que els hi compensa més pagar multes que fer la feina 

ben feta. La Sra. Moreno diu que el contracte es va fer en època de crisi, però li recordaré el 

que deia el plec de condicions: El ple dona joc en sí mateix en quant a recursos econòmics 

donat que una part del que es preveu incrementar en recollida selectiva i disminuir en recollida 

de rebuig suposarà una disminució de costos, i això revertirà en més accions que es 
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destinaran a la neteja de Mataró. Qüestiono el fet de que realment l’empresa estigui fent tot el 

que està al seu abast per mantenir Mataró neta. Per tant, nosaltres creiem que hem de 

controlar més a l’empresa contractada per tal de que sigui més eficient sense la necessitat 

d’incrementar el pressupost. Per tant, no acceptarem aquesta modificació perquè la 

considerem innecessària. 

 

 

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

des del seu grup, vam presentar al ple passat un prec amb aquesta línia: queixes dels 

ciutadans en quant a la neteja. Mostràvem la mancança i demanàvem revisió del contracte. 

Algunes de les queixes recollides en aquesta modificació, votarem a favor de la proposta. Que 

consti que amb aquest vot favorable no estem dient que volem que ho gestioni una empresa 

externa. Som totalment contraris a l’externalització d’aquests serveis. 

 

 

 

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

manifesta que el contracte de la brossa és el més important que licita l’ajuntament,al voltant 

de 61.000.000 euros per tota la seva durada (2014-2022) adjudicat a FOMENTO. Al 2015 es 

van fer dues ampliacions de 33.000 euros i 222.000 euros. Ara, el Govern vol modificar el 

contracte per cobrir deficiències del servei en la neteja viaria, per donar resposta a imprevistos 

a la via pública per atendre les deficiències que hi ha al polígon del Pla d’en Boet, no 

m’estranya perquè només hi ha un operari allà, i més freqüència de pas en l’orgànica, netejar 

més el contenidors per evitar els mals olors i tenir més cura de la neteja de les platges. 

Nosaltres podem compartir les necessitats i les deficiències i el mal servei de FOMENTO. 

Aquesta modificació suposa un 3,83% respecte l’ import inicial del contracte, 87.293,80 euros 

pel que resta d’aquest 2016 i un 1.148.339,86 euros entre 2017-2022. Ens preguntem si el 

contracte adjudicat el 2014 es va quedar curt o estem davant d’un incompliment flagrant per 

part de l’empresa. Ni tant sols en això s’aclareix el govern. Segons els socialistes això és 

atribuïble a que el contracte es va fer en època de crisi i es va disminuir el contracte en 1,8 

milions d’euros. Mataró destina 30,07€/ciutadà pel servei de brossa. Molt per sota de la 

mitjana de 43,53€/ciutadà. Segons els convergents, el contracte era una meravella però 

FOMENTO està incomplint el contracte. Tot i així nosaltres discrepem de l’efectivitat de les 

campanyes de civisme que son necessàries però no determinants. S’hauria d’intentar que les 
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discoteques del Pla d’en Boet assumeixin d’una vegada per totes el cost de la neteja de la 

brutícia que genera la seva clientela. Mataró està “feta una merda”, i continuarà així fins que 

FOMENTO compleixi amb les exigències del servei. Actualment surt millor pagar les 

penalitzacions ridícules per incompliment que no pas fer un bon servei. Això només es pararà 

quan tothom entengui que la millor opció és la municipalització i el canvi de model en la gestió 

de residus. El nostre vot serà un no rotund. 

 

 

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

exposa que vol tenir unes paraules de record per un company que hem acomiadat aquesta 

tarda. Dit això, el Sr. Martínez ho ha explicat perfectament. Aquest ajuntament bé de molt 

lluny, el contracte anterior ja es va rebaixar en 3.000.000 d’euros. Les retallades d’aquell 

contracte va ser a partir de 2007 i fins el 2011. L’estudi ens va costar 2 anys i 100.000 euros. 

Vam contractar una empresa de la Diputació i vam pagar una mica més de 90.000 euros. 

Dieu: hem d’ampliar el contracte per la neteja de la platja en temporades altes i baixes. Però 

això ja es sabia. La nostra queixa no bé perquè es tracti de netejar més i millor. Als 

treballadors de FOMENTO l’anterior govern els va prometre unes coses que no s’han fet. Si 

això és amb una empresa privada, imagineu-vos. Acabaríem tenint un ajuntament amb 3.000 

funcionaris si ho municipalitzem tot, i no tindríem diners. Els diners que tenim són els impostos 

dels mataronins. Els 90.000 euros que varem gastar per fer l’estudi han servit per ben poc. 

Ara tenim la confirmació d’una cosa que ja vam parlar que és que el contracte esta per sota 

del preu i no cobria el cost del servei i l’ empresa i el Govern ho sabien. Era impossible. 

Insisteixo. Aquí radica tot: un contracte que va sortir per sota del preu. Hi ha coses que no 

s’entenen. Tal i com s’ha licitat no es podrà dur a terme el servei. ¿Perquè l’empresa es presta 

a licitar un contracte que ells sabien que estava sortint per sota del preu? Doncs perquè 

sabien que hi hauria aquestes contraprestacions. ¿Després d’estar dos anys amb aquest 

contracte, la despesa de 90.000€ de que ens ha servit? Compartim tot i així l’ultima aportació 

de la Sra. Moreno, i com volem un Mataró net, votarem que sí. 

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

preocupacions i tot el que s’ha parlat sobre el tema de les escombraries a Mataró. Nosaltres 

en un principi a la comissió informativa vam votar favorablement, per les mancances que hi ha 
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a nivell de neteja. Avui, he de dir que canviarem el vot. La Sra. Calpe ha dit que implantaran 

un nou tipus de contenidors més grans per la recollida de escombraries orgàniques, 

incrementant la freqüència en alguns punts però no podem votar a favor a d’això. El PSC han 

escollit una parella de ball, Convergència, mentidera i complicada.  

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que per defensar els seus posicionaments no 

cal faltar al respecte a cap grup del consistori. Li demano que retiri això que acaba de dir. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta si s’ha pres 

com un insult demana disculpes i ho retira, i rectifica. Dit això, no perdonarem aquestes 

errades. La Sra. Calpe va definir aquest contracte com estudiat, analitzat. ¿S’han fet els 

controls necessaris conforme s’està fent tot correctament? ¿S’ha garantit els drets dels 

treballadors? Nosaltres sospitem que hi ha un incompliment per part de FOMENTO que 

s’hauria de revisar i mirar quines parts no s’estan complint. Per tant, votarem en contra. És un 

contracte deficitari. ¿De que ens val posar clàusules socials si després ens trobem amb 

incompliments i mancances?. Estem a favor de la municipalització del servei de les 

escombraries. Però no ho podem fer perquè estem lligats durant vuit anys per un contracte. 

Pensem que els contractes haurien de durar el mateix que els mandats.  

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que la funció de l’oposició és incentivar, promoure, controlar però 

també és funció felicitar quan el Govern dóna resposta al sentir majoritari de la ciutadania. 

Nosaltres vam presentar al ple passat una pregunta sobre la situació de la brutícia que hi ha a 

Mataró, hem rebut moltes queixes de la ciutadania sobre la situació. No crec que cap dels 

membres del govern vulguin pagar més però mantenir-nos en la mateixa situació del contracte 

actual és no donar resposta al que la ciutadania vol, ja que per això s’han rebut les queixes. El 

nostre vot serà positiu. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que intentarà 

aportar coses noves malgrat que quasi totes les coses s’han comentat. Primer de tot, al ser un 

contracte de dos anys, ¿realment necessita un canvi?. Primer, la neteja a les platges, el 

contracte actual parla d’una neteja mecànica al mes, en temporada baixa, entenem que s’hagi 

d’assumir l’ increment si es vol augmentar la freqüència d’actuació ja que no estava previst. 

Aquest augment s’ entén ve donada per l’èxit del passeig Marítim, per la major utilització per 

part dels ciutadans. Voldríem suggerir que estudiem allargar la temporada alta per haver 

xiringuitos fixos tot l’any, com a mínim fins l’època actual En quant a la fracció orgànica, el 

contracte actual parla de dos buidatges per setmana amb un mínim de tres durant els mesos 

de juny a setembre, per contenidors especials que ocasionin molèsties per acumulació de 

matèria orgànica el contracte estableix que es podrà demanar una addicional sense cost. En 

quant a la neteja interior als contenidors de matèries orgàniques i de resta, es preveu 26 

neteges anuals interiors i es dobla la freqüència entre abril i setembre. El contracte també fa 

referència al manteniment dels contenidors i és evident que això no es fa. Els polígons i 

urbanitzacions, estan inclosos dins de la neteja en equip de brigada. L’organització del servei 

es deixa a criteri del licitador. Les zones d’oci nocturn formen part del conjunt de les neteges 

extraordinàries, o sigui que es considera que el que passa cada setmana és un succés 

imprevist extraordinari. Els licitadors havien de preveure aquesta neteja, ja que succeeix de 

forma reiterada els caps de setmana. En quant a la qualitat del servei, l’ajuntament té uns 

valors i existeix un compromís previ per donar una qualitat d’aquest servei, per tant no sé 

perquè s’hauria de canviar. Per acabar, haig de dir que, les explicacions de la regidora van ser 

sinceres i sentides. La neteja s’ha de millorar i no volem ser un impediment. M’agradaria votar 

en contra però crec que no ho hem de fer, per tant nosaltres ens abstindrem. Volem que es 

celebri na comissió informativa especial, per donar informació sobre quins punts del contracte 

actual han estat canviats, quina és la redacció que es proposa i quines son les variacions 

entre una redacció i l’altre. És una bona oportunitat per a que aquestes mesures pactades 

vagin acompanyades d’un major rigor a l’hora de valorar el grau de incompliment i aplicar les 

penalitzacions que corresponguin incrementades de forma significativa. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

agraeix el recolzament dels grups, per tal de millorar la neteja de Mataró. És cert que el 

contracte és relativament recent i plantegem una modificació, per què tota la ciutadania ha 

expressat la manca del servei o necessitat de canviar l’estat de la neteja. El problemes 

presents els he exposa, son: olors dels contenidors, neteja de les platges, zones d’oci 

nocturn. Son queixes que rebem cada dia, i els ciutadans el que volen és que els hi donem 

una solució. Creiem que serà un punt de canvi dins d’una estratègia conjunta. Continuarem 

apostant per les campanyes de sensibilització, la qual es fruit del contracte ja que es destina 

un 1% del mateix. Volem presentar una campanya motivadora perquè col·labori la ciutadania 

en la neteja. Hem de ser rigorosos amb la qualitat del servei de FOMENTO. Per altra banda, 

les dades les teniu tots. Hem de continuar treballant i esser exigents al màxim. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, replica a la Sra. Moreno, que no els renyi perquè no som uns 

irresponsables per estar a l’oposició. Mentre vostè defensa que amb aquest contracte no hi ha 

prou, nosaltres defensem que sí, però que no s’ha fer tot el possible per treure el màxim de 

profit. Venim del 2014 no del segle passat. Fa dos anys és creia que el plec donava prou joc 

per sí mateix a nivell de recursos econòmics donat que una part del que es preveu 

incrementar en recollida selectiva i disminuir en rebuig suposarà una disminució de costos i un 

increment de retorn, la qual cosa es revertirà en més accions de neteja per a la ciutat. Si això 

era una declaració de intencions, malament, perquè la regidora tenia les mateixes 

competències que vostè te ara. Sinò era això el que volia dir ens va enganyar. El que era vàlid 

fa dos anys, crec que pot ser vàlid ara. 

 

 

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

un matis: Som un client captiu de FOMENTO en el servei de la neteja, això nos ens agrada. 

Aquesta empresa no tindrà prou. Ara modifiquem el contracte, però ¿ en quants mesos 

tornarem a modificar-lo? Tenim prou incompliments per dir a FOMENTO que se’n torni per on 

ha vingut. La gestió directa de la brossa és molt més econòmica i eficient que la privatitzada 

que tenim ara amb FOMENTO. I no ho diu la CUP, ho diu la l’informe de fiscalització del 

sector públic de 2011 del Tribunal de Cuentas del Estado. La privatització surt un 71% més 
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car que la gestió directa municipal. Quan cal ens hem de plantar i ara mateix tenim prou 

elements, i no hi ha prou amb una abstenció i aquesta és la realitat. No és qüestió ideològica, 

sinó de incompliments. Per tant, nosaltres creiem que hem de gestionar directament el servei 

de la brossa. 

 

 

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

exposa que el Tribunal de Cuentas quan entra en alguna administració és per què hi ha 

problemes. El Tribunal de Comptes no fa informes sobre la recollida de residus, fa comptes i 

informes sobre determinats serveis de determinades ciutats. No ho confonguem. Bé, per 

acabar deixaré una pregunta per la Sra. Moreno: Si els setze regidors de l’oposició ens posem 

d’acord i diem que no li votem això si vostè no torna al contracte que hi havia abans de les 

retallades, ¿qui impulsarà la millora de la neteja, el Govern o l’oposició? Jo crec que vostè no 

entén bé on està.  

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comenta a la Sra. 

Moreno, que independentment de les propostes de municipalització, l’anàlisi d’aquest 

contracte no ha tingut cap aspecte ideològic. Exemple: La neteja dels contenidors que estava 

prevista en 26 anuals es parla de contenidor de càrrega posterior. Aquests han estat retirats 

per ser substituïts per un nou sistema, i com el contracte deia que només eren els de càrrega 

posterior la resta s’hauria de pagar a part. Això és el que ens referíem amb la dificultat de 

negociació. És possible, que això continuï com diu el company de la CUP. Per això ens 

mantindrem en el vot inicial per facilitat que això vagi endavant. Prou feina tenim cadascú a 

casa nostre com per jutjar els vots dels altres. 

 
 
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró vol afegir dos 

aclariments. Li recomano que escolti a Iceta, ho diu molt clarament. Ens hem d’entendre. La 

Colau, PODEM i vostès. PSC ha votat no, quan havia de votar no. S’ha revelat i esperem que 

continuïn per aquest camí. Dit això, recordar a la Sra. Calpe que les retallades castiguen, 

maten i perjudiquem molt a la ciutadania. Ho hem de deixar molt clar. Ens devalua la vida. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, contesta per al·lusions: No sé si les retallades maten, però en el punt de la 

recollida de la brossa, potser no s’ha adonat del que hem dit a la sala, la retallada 1.800.000 

euros no va venir en el contracte del 2014 si no en el contracte del 2005, el que hi havia 

anteriorment. Llavors, les retallades no se si maten però no me les atribueixi a mi. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que pararem en aquest punt perquè ja 

estem començant a parlar d’altres temes que no tenen res a veure amb el contracte de les 

escombraries. Agraint la manifestació pública de que els socialistes hem deixat de ser tant 

dolents com eren, passem a votar. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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 de 

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

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

Vots en contra: 7,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),  

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

7  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB EL 

PATRONAT SAGRADA FAMÍLIA, EL CENTRE CATÒLIC I LA UNIÓ DE 

COOPERADORS DE MATARÓ, PER A L’OBJECTIU COMÚ DE POSAR 

A DISPOSICIÓ DE LA CIUTAT EL PATI I L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU 

 

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 9 de juny del 2016, acordà a proposta del regidor delegat 
de Serveis Centrals, aprovar l’esborrany d’addenda al conveni de 16 d’abril de 2015, 
formalitzat entre l’Ajuntament de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la 
Unió de Cooperadors de Mataró que tenia per objecte la finca “El Cafè Nou i el seu pati”, i 
autoritzar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda. 
 
Des del Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge s’ha tramitat l’exposició al públic de 
l’addenda del conveni, pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOP de 19 de juliol de 
2016, al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
L’addenda al conveni ha estat signada per les parts el 10 de juny de 2016. 
 
Vist l’informe jurídic, els articles 8.3 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 26 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament i ratificar l’addenda signada el 10 de juny de 2016 al conveni 
entre l’Ajuntament de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de 
Cooperadors de Mataró, de 16 d’abril de 2015, que té per objecte l’ús i obtenció de la finca “El 
Cafè Nou i el seu pati”. 
 
Segon.- Publicar l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, als taulers d’edictes 
municipals, inclòs l’espai web municipal, amb la indicació que el text íntegre de l’addenda al 
conveni podrà consultar-se a la pàgina web de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o a les 
oficines municipals sense limitació temporal, als efectes de l’article 26.1 i 26.2 del Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
Tercer.- Trametre còpia de l’addenda al conveni a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, perquè sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de 
divulgació telemàtica del planejament urbanístic de la Generalitat. 
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Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients, amb 
l’advertiment que l’addenda del Conveni està sotmès al principi de publicitat, formarà part de 
la figura de planejament corresponent, serà objecte de consulta i accessible mitjançant 
registre telemàtic del planejament urbanístic, per disposició dels articles 8 i 104 del Text refós 
de la Llei d'urbanisme.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

8  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER 

GARANTITZAR L’ACCÉS UNIVERSAL DE LLIBRES DE TEXT A 

CATALUNYA, I MESURES TRANSITÒRIES PER A IMPLEMENTAR EN 

MATARÓ.  

 

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

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Exposición de motivos. 

La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, recoge en 
el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas 
y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria 
constituyen la educación básica. 

La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a 
los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los 
centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto 
y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas 
enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del 
alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa. 
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El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones 
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y 
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer 
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres han 
venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de 
texto. 

La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 5 
que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria. 

En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece 
que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer 
efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas. 

La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los 
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabilidad 
presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los 
recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada de 
la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en la 
programación educativa, y para alcanzar sus objetivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de 
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria y 
proponemos en Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 

1.- Que desde el Ayuntamiento de Mataró, en tanto el Gobierno de la Generalitat no 
aborde la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, cree y ponga en 
marcha para el curso 2018-2019, en coordinación con las AMPAS y direcciones de los 
centros públicos y concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto 
con la finalidad principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así 
como una mayor sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los mismos, 
respetando en todo caso la autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en 
libros socializados que ya hayan podido realizar. 

2.- Que el Ayuntamiento de Mataró adopte los acuerdos necesarios para garantizar que 
en la dotación presupuestaria para el año 2017 se contemple la financiación para crear 
el banco público de libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado 
de primero y segundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en 
dicha partida debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial 
de lo que actualmente pagan las familias. 

3.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la mayor 
brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la Educación 
Obligatoria en los centros educativos que incorpore: 

- La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los centros 
educativos.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l12-2009.t2.html#I57
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- La implantación progresiva del programa de gratuidad. 

- Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales de 
la Generalitat de Catalunya.  

4.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar Municipal, 
AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así como al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, presenta l’ESMENA 

PARCIAL següent: 

 

ESMENA PARCIAL QUE PRESENTA EL GOVERN MUNICIPAL A LA PROPOSTA 

DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER GARANTITZAR L’ACCÉS UNIVERSAL DE 

LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA, I MESURES TRANSITÒRIES PER A 

IMPLEMENTAR EN MATARÓ.  

 

“Exposición de motivos. 

La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, recoge en 
el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas 
y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria 
constituyen la educación básica. 

La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a 
los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los 
centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto 
y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas 
enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del 
alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa. 

El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones 
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y 
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer 
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres han 
venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de 
texto. 
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La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 5 
que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria. 

En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece 
que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer 
efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas. 

La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los 
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabilidad 
presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los 
recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada de 
la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en la 
programación educativa, y para alcanzar sus objetivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de 
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria y 
proponemos en Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 

1.- Que desde el Ayuntamiento de Mataró, a través de la Red de AMPAS de la ciudad, 
en tanto el Gobierno de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y 
materiales curriculares, ponga en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con 
las AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación 
obligatoria, el mecanismo necesario de socialización de libros de texto con la finalidad 
principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así como una mayor 
sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo 
caso la autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que 
ya hayan podido realizar. 

2.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar Municipal, 
AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así como al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 

 

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

Ciudadanía, diu que quan ha llegit la proposta, s’ha avançat. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que en qualsevol cas, va entrar una proposta 

de resolució, amb una esmena dels dos grups que formen part del govern. Quan votem 

votarem la proposta sense el punt tres de l’original i del dos de la modificada, ja que haurien 

de ser una declaració institucional i no una proposta de resolució. Resumint: Hi ha una 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l12-2009.t2.html#I57
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proposta original, l’ esmena i en les dues el punt que fa referència a instar a la Generalitat 

queda suprimit. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no els agrada la proposta de resolució de 

Ciutadans, ni ens agrada l’esmena del govern. Ens sembla que es pretén que no es quedi 

Ciutadans sols defensant la gratuïtat dels llibres de text, i no pas la reflexió seriosa que hauria 

de tenir. No pot ser que l’ajuntament hagi de suplir les obligacions que li correspon a la 

Generalitat. Com diu la proposta de resolució, la llei ja diu que és l’Administració de Catalunya 

la que ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments 

obligatoris i això inclou el cost dels llibres de text. Això no és obstacle perquè l’administració 

municipal desenvolupi un programa de subvencions suficient per les necessitats de les 

famílies vulnerables. La nostra obligació és reclamar a la Generalitat que compleixi las seves 

obligacions. Ara és el moment de reclamar-li a la Generalitat un increment a aquesta partida. 

A Catalunya la inversió pública en educació és de les més baixes de tot el mon desenvolupat 

amb un 2,8% del PIB del 2013 a nivells de països no gaire desenvolupats com Guatemala o 

Perú. Des d’ Iniciativa hem apostat sempre per tot allò que està relacionat amb l’educació 

pública. En el punt 1 i 2 dels acords es passa tota la responsabilitat a les AMPAS. ¿Se’ls hi ha 

preguntat sobre aquest tema? Les AMPAS van col·laborar amb els programes impulsats per 

l’educació de la Generalitat amb la reutilització dels llibres de text i seria bo saber la seva 

experiència abans de moure res. Engegar un projecte d’aquestes característiques requereix 

de recursos, tant humans com econòmics. En una de les propostes es diu d’ emprar els 

mecanismes necessaris. ¿Que significa això? ¿De que parlem? Ens sona a fum. Sobre els 

llibres de text, hauríem de fer una reflexió sobre la seva utilitat en un mon més informatitzat. 

Les escoles treballen per projectes amb les pissarres digitals i amb totes les seves 

possibilitats i els llibres no estan lligats al model d’aprenentatge. Estem en un moment de 

transició i el llibre està agonitzant. Els llibres haurien de quedar reservats per l’ us del 

professor. El professor és la veritable figura de l’aprenentatge. Sobre el professor s’hauria de 

fer les inversions. És qui hauria d’escollir els recursos didàctics adients. Els llibres han de ser 

per consulta del professor no per suplir aquest. És més rentable una aula ben equipada que 

no pas la inversió en llibres de text. Votem sí a la gratuïtat de l’educació, però la real i efectiva 

no només dels llibres. I això s’aconseguirà invertint en educació la partida necessària. 
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Reiterem que han d’ ajudar a les famílies més vulnerables però no creiem que s’hagi de fer 

càrrec de els llibres de text de tots els nens de la ciutat, això és competència de la Generalitat. 

El nostre vot serà no a la proposta de resolució de Ciutadans i ens abstenim a la que presenta 

el Govern. 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

poden estar en contra d’aquesta proposta perquè a finals del 2013 van presentar un proposta 

similar. Va ser una proposta on demanaven una oficina d’intercanvi de llibres, que es va 

aprovar. Demanaven que les AMPAS promocionessin la reutilització dels llibres de text. S’ha 

de tenir en compte que el treball d’intercanvi de llibres de les AMPAS és un treball elaborat, i 

s’ha de reconèixer. S’hauria de liderar per les AMPAS però amb l’ajuda dels ajuntaments. No 

ens ha quedat clar si es mantindrà el punt número 2 de la proposta de resolució que fa 

referència al punt de la dotació pressupostària del 2017, per poder garantir ajudes escolar.  En 

base a aquesta contestació, i si retiren el punt 2, que creiem que és el punt que més força 

hauria de tenir, nosaltres ens abstindrem. 

 

 

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

manifesta que votaran que no a les dues propostes. A la resolució de Ciutadans, es demanen 

garantir accés als llibres de text, a molts centres no es fan servir tant els llibres de text, sinó 

les noves tecnologies. Entenem que en aquest punt és una proposta que es queda curta i 

obsoleta. A la gratuïtat universal, des de l’ajuntament no ens ho podem permetre. És per una 

situació de vulnerabilitat de les famílies i en aquests casos l’Ajuntament a d’intervenir, però no 

de forma general. A l’acord segon de Ciutadans, queda una mica penjada. Ens dona la 

sensació que queda tot enlaire. Ens sembla més una declaració institucional ja que s’insta a la 

Generalitat. Per tant, és una proposta poc definida, poc treballada, inconcreta, on no millorem 

res del que s’està fent. En conseqüència votarem que no a les dues propostes. 

 

 

 

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

manifesta que votaran que sí per les següents raons. Sr. Martínez, ningú té l’ADN ni de les 

retallades ni de la millor qualitat de l’ensenyament. No és la primera vegada que surt aquest 
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tema. Vostès no tenen cap exclusiva ni en qualitat d’ensenyament ni en no fer retallades. El 

Govern que va retallar el contracte de la brossa, estava el seu partit. Vostès per exemple no 

van votar a la Llei d’Educació de Catalunya i vam fer bé. Aquesta proposta esta bé de cara a 

la galeria però destil·la gran desconeixement envers el mon educatiu. Em sembla més 

important altres aspectes com l’escolarització obligatòria de 3 a 6 anys que no pas que els 

llibres siguin gratuïts. ¿Què ha passat amb les llars d’infants i la part que hauria d’ haver pagat 

la Generalitat? ¿Qui ha pagat aquestes coses? Doncs finalment no s’ha pagat i ho han hagut 

de pagar els pares i els ajuntaments. Sincerament, com demanar és gratis, ¿perquè no 

demanem l’ensenyament gratuït de 3 a 16 anys? Hi ha moltes escoles que no utilitzen llibres 

de text. Votem que sí i quedem tots com senyors, però necessitem més nivell, si us plau. 

Entenc la intenció, però hi ha molts aspectes que queden enlaire i s’ha de millorar. Insisteixo, 

votarem que sí, però ja posats demanem també l’escolarització obligatòria de 3 a 16 anys i els 

llibres gratis de 3 a 16 anys. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que és una proposta 

atemporal. Ara bé, no les podem votar en contra perquè son positives. També recolzar el 

treball realitzats pelss pares, AMPAS, que estan fent aquestes feines des de fa molt de temps, 

amb esforç i poques ajudes. Tenim necessitats més urgents com ara equipaments dins de les 

escoles, i pensem que cal anar per aquí i no pas per subvencionar llibres de text que no son 

una urgència ni una necessitat avui dia. 

 

 

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

el grup, votaran en contra de la primera proposta i a la segona s’ abstindran. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que només parlaven 

de llibres no de les noves tecnologies. Quan deia mecanismes necessàries, era perquè s’ha 

creat una xarxa d’ AMPAS amb recursos municipals. Una tècnica d’ensenyament esta visitant 

totes les AMPAS de les escoles de Mataró per definir les necessitats de les mateixes. 

Potenciem la igualtat d’ oportunitats i la cohesió social.  
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El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, replica al Sr. Martínez que el que ha dit és poc seriós, en temes de retallades. 

Sincerament, no té ni cap ni peus el que diu ja que vosaltres heu sigut els reis de les 

retallades. Com docent, els llibres de text son una eina essencial pels alumnes. Us puc 

garantir que és el punt de suport pels alumnes. Es cert que hi ha altres sistemes més 

informatitzats per projectes, però encara es fa majoritàriament amb els llibres. Aquests, tenen 

un cost important per les famílies. Surten entre 100 i 200 euros per curs i alumne. Això és un 

cost addicional que moltes famílies no es poden fer càrrec. Els llibres quan finalitza el curs, es 

podrien guardar a l’escola ja que normalment no es trenquen. El que demanem és que 

l’AMPA gestioni aquests llibres, pels nens amb necessitats i que aquests els puguin utilitzar. 

Que hi hagi una donació i les AMPAS gestionin, per tal que a aquests nens se’ls entregui de 

forma gratuïta. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que entén que fa quatre dies que està a política, i no té gaire 

experiència. Perquè nosaltres serem altres coses, però els reis de les retallades no. En el 

govern tripartit es van crear més escoles que en els 23 anys de pujolisme. El Sr. Vadell ha fet 

una afirmació que no tenia que era el treball amb l’AMPA, això podria donar peu a que es 

retirés la proposta de resolució, i contextualitzar-la amb les AMPAS i parlar sobre aquests 

tema. A mi m’ha agafat fora de lloc. La proposta no té cap sentit. 

 

 

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

exposa que si es tracta d’ajudar a les famílies, volem més beques de menjador i de llibres. Els 

llibres suposen una despesa, però igual que la roba a l’ inici del curs. Igual que sóc partidari 

dels uniformes per evitar portar marques. He vist nens amb tot de marques però problemes 

per pagar els llibres. Això ho hem vist també. Insisteixo, em sembla que no anem per la major, 

demanem de 3 als 16 anys i tot gratis. Però hauria d’ésser el que no pugi s’ajuda. Espero que 

s’arribi a un pacte per l’educació per tal que els llibres es puguin passar d’uns germans a uns 

altres. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’ESMENA PARCIAL presentada 

pel govrern municipal:  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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 de 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que queda aprovada l’Esmena Parcial 

presentada pel govern municipal i DECAU la proposta de Resolució presentada pel grup 

municipal de Ciutadans – Partido de la ciudadanía (C’s).  

 

 

9  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA 

CONSTRUCCIÓ D’UN POLIESPORTIU COBERT POLIVALENT EN EL 

BARRI DE CERDANYOLA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 
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“Els veïns del barri de Cerdanyola fa anys que es queixen de la falta d'un poliesportiu cobert 
polivalent en el barri. I així ho han fet saber en reiterades ocasions en el Consell Territorial de 
Cerdanyola. 
 
Una demanda històrica dels veïns cap a l'Ajuntament de Mataró i que sempre els han respòs 
la demanda al·legant que no hi ha pressupost per portar a terme aquesta instal·lació esportiva 
al barri. 
 
Però mentrestant els veïns han anat veient com si s'han anat instal·lant equipaments esportius 
a altres indrets de la ciutat, menys en el seu barri. 
 
En aquesta línia creiem que en tots els barris de la ciutat haurien de tenir els mateixos drets, i 
en aquest cas concret a poder gaudir d'un espai així, cosa que avui dia no és. Ni Cerdanyola 
ni cap barri és menys que altre. 
 
El Govern en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) ho tenia com a proposta per aquest any a 
instàncies del Consell Territorial però l'estat de la mateixa està en "que no es pot fer perquè 
no hi ha disponibilitat econòmica". 
 
Des del nostre Grup Municipal, creiem fermament en la necessitat d'aquest poliesportiu cobert 
polivalent en el barri de Cerdanyola. 
 
És per això que des del Grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) demanem 
l'adopció dels següents acords: 
 
1. L'Ajuntament de Mataró es compromet a reimpulsar la proposta de construcció d'un 
poliesportiu cobert polivalent al barri de Cerdanyola per al 2017/2018 o bé és comprometrà 
amb una data exacta. 
 
2. L'Ajuntament de Mataró es compromet fermament a buscar els recursos necessaris per 
poder fer possible un poliesportiu cobert polivalent al barri de Cerdanyola.” 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que no votarà a favor. Nosaltres juntament amb Esquerra 

Republicana de Catalunya i Volem Mataró presentem un altre que creiem que és més 

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

manifesta que votaran que no. És una proposta de resolució oportunista. Entenem que les 

actuacions portades al ple han d’ estar treballades. 

 

 

 

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

que els hi agradaria que tots els barris de la ciutat tinguessin equipaments, però hem de ser 

conscients de quina és la situació de la cuitat. Ja ens agradaria, però desprès hem de 

demanar més pressupost per actuacions d’urgència social. No tenim una màquina de fer 

diners. Votarem en contra, no perquè no vulguem més equipament per Cerdanyola, sinó 

perquè la situació actual no ho permet. 

 
 
 

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

Ciudadanía, diu que actuen igual amb tots els grups polítics. Nosaltres prioritzen la ciutat. 

Compartim que Cerdanyola ha estat un barri marginat i que te un dèficit d’equipament superior 

a altres barris. Vaig demanar que es comentessin junts els punt 8 i 11, perquè eren similars. 

L’objecció és formal. Existeix un moviment de veïnat important, un Consell Territorial on es 

treballen aquests temes. No compartim les formes, per tant, no podem donar suport i votarem 

en contra.  

 

 

 

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

Habitatge, diu que com va  informar el dia 24 d’octubre, ens podem comprometre a tenir el Pla 

nou director d’equipaments, on es preveu les necessitats de tota la ciutat atenent a les 

necessitats demogràfiques i tot tipus d’equipaments. L’últim va ser al 2008 o 2009, i ara el 

revisarem, degut a la variació demogràfica que hagi pogut haver durant aquests 8 anys. Tots 

voldríem tenim millors equipaments, però malauradament les inversions de l’Ajuntament no 

han estat bones o no podem tenir partides per aplicar. Per això no podem acceptar la 

proposta de resolució per la manca de recursos. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, agraeix les 

intervencions, sobretot les que sumen. Les que resten són innecessàries. Quan un grup 

municipal porta una iniciativa al sí del ple, és per alguna cosa. Estem legitimats per ser 

representants d’una part de l’electorat. Gran part de les persones de la nostra llista electoral, 

son veïns de Cerdanyola. Si algú ho vol veure com una forma de polititzar el tema, no és 

correcte. Nosaltres ho veiem com una forma de pressió. Fem constància del moviment veïnal. 

Aquesta proposta anteriorment es va descartar per falta de recursos. Hem presentat aquesta 

proposta com a mesura de pressió, i és la nostra obligació representar als ciutadans. S’hauria 

de valorar més les propostes en base a les necessitats dels ciutadans i no pas en base al 

color polític del representant de la proposta. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 1,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya.   

Vots en contra: 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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Abstencions: Cap.  
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10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE 

L’IMPACTE DE LA DISMINUCIÓ DE LA NATALITAT I EL SEU IMPACTE 

ALS CLUBS ESPORTIUS DE LA CIUTAT. 

 

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

exposa que si no hi ha inconvenients la passaria a un prec, hem estat parlant amb el Regidor 

d’Esports i ho considera més oportú. Entenc que pels precedents no hi haurà problema. 

Gràcies a la feina feta de la planificació escolar, ens vam adonar de l’ impacte de la baixada 

demogràfica i que la piràmide d’edats ens trobaríem que el que està passant a centres 

escolars podia acabar passant a centres esportius. Aquest any hi ha centres esportius on han 

desaparegut equips, altres que tenen uns mínims, etc. Ens podem veure amb instal·lacions 

amb un us molt per sota del que tenen actualment. El que proposem nosaltres és obrir un 

espai de reflexió i planificació semblant a la feina que realitza la comissió de planificació 

escolar, amb els clubs esportius per orientar les decisions estratègiques a mig i llarg termini. I 

poder planificar i minorar els efectes que sobre els clubs i les instal·lacions esportives pot tenir 

la disminució demogràfica. I també, orientar la seva activitat cap al sectors de la població, on 

és recomanable que s’incorporin a les pràctiques esportives. Per exemple la pràctica esportiva 

a la secundaria ha baixat i és molt important que els joves practiquin esport. 

 

 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, diu que actualment l’esport de Mataró 

gaudeix de bona salut, hi ha una amplia oferta esportiva i més de 100 clubs això son 

indicadors inequívocs del bon moment. Molts son els beneficis de practicar esport. La difusió 

de la pràctica de l’esport en bona mesura arriben a traves dels centres esportius. El clubs 

Mataronins estan en fase de creixement i l’ocupació dels equipaments son satisfactoris, però 

aquestes entitats es troben amb dificultats diàries que han de superar. Hi ha moltes parts 

positives i negatives. Per tal de suplir i enfortir la part negativa creiem bona la seva proposta. 

L’objectiu serà tractar problemàtiques presents i procurar aconseguir una planificació esportiva 

a mig i llarg termini amb propostes estratègiques i en buscar solucions als problemes. 

Acceptem el seu prec. 
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11  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE VOLEMATARÓ, D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES NECESSITATS 

ESTRUCTURALS QUE PATEIX EL BARRI DE CERDANYOLA. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix el treball en 

equip i també agrair la seva presencia a la gent del barri que està aguantant el ple 

estoicament. Hi ha una esmena a la totalitat que ha presentat el Govern. Per que la cosa 

funcioni i Cerdanyola sigui reconeguda i pel bé comú, acceptem aquesta esmena. Volem 

plantejar que Cerdanyola tingui la seva importància dins la ciutat, dins de les seves 

necessitats. Es cert que hi ha mancances a aquest barri, i hem de protegir als més febles.  Si 

que ens hagués agradat haver presentat aquesta proposta de manera conjunta, i que fóssim 

tots proponents. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la proposta de 

resolució següent: 

 
“Cerdanyola és un dels barris amb més població de Mataró, afectat per un alt índex d’atur i 
amb més multiculturalitat amb els reptes i avantatges que comporta aquesta diversitat. Els 
danys de la crisi econòmica que encara patim han posat aquest barri en un context deficil, 
generant una especial at4enció per part del nostre ajuntament. Cerdanyola és un dels barris 
inclòs a la Llei de Barris de la Generalitat.  
 
Històricament, ha sigut un veïnat reivindicatiu participant de manera activa en tasques de fr i 
construir ciutat. Precisament són aques gestos que el fan molt especial, amb una càrrega 
d’identitt i suposa un valor afegit pels mataronins i mataronines. 
 
Per tots és conegut que el barri degut a la seva evolució i certa manca d’estratègia pateix un 
dèficit estructural pel que fa  a infraesctr4uctures de comunicació i d’estacionament de 
vehicles. Aquestes mancances han sigut denunciades pel veïnat i reclamades a l’ajuntament 
en diferents legislatures, també en la legislatura acftual com bé coneix el Govern Municipal. 
 
Els nostres grups són coneixedors dels diferents moviments socials, entre els que destaquen 
la recent “Comissió Unitària Veïnal” conformada per diferents entitats dels teixit associatiu. 
Aquesta neix amb la intenció de recuperar el barri, treballar per la convivència i la cohesió 
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social, i reivindicar fites històriques com són un nou poliesportiu o espai polivalent per a la 
ciutat que permeti la connexió social entre diferents indrets, millorant la cohesió de la pròpia 
ciutat. 
 
La revisió i l’acftualització dels equipaments han quedat en un segon pla. Toca donar un pas 
endavant, aprofitant l’energia propositiva i construcftiva que recorre l’ajuntament. Afegint que 
la Llei de Barris contempla posar l’abast tots els recursos necessaris. S’ha de treballar amb 
força per incidir en la recuperació, l’oportunitat d’igualtat i la dinamització del propi barri. 
 
Ateses totes aquestes necessitats cal establir un ordre de prioritats. Volem fer ciutat des de 
Cerdanyola, programar les accions pertinents i comptar amb els coneixements del territori i els 
coneixements socials que els difrerents agents poden aportar conjuntament. Comptant amb 
els treballs duts a terme pels tècnics i especialistes de la casa.  S’han d’utilitzar totes les eines 
al nostre abast i posar-les al servei de veïnat del barri per mirar d’atendre les seves 
necessitats. 
 
Per tots els motius exposats sol.licitem al Ple les següents demandes dirigides a enriquir i 
millorar un dels barris més enblemàtics, obrers i plens de vida d’aquesta ciutat.  
 

1.  Sol.licitem al govern que faci un inventari de tots els equipaments i espais púlbics del 
barri de Cerdanyola. Analitzant les diferents necessitats que requereixin i tenint en 
compte al veïnat mobilitzat, agents socials, entitats i comerços del barri. 

2. Plantejar un ordre de prioritats segons les urgències i necessitats del barri i de la 
pròpia ciutat, afrontar una revisió dels equipaments en rendiment, valorar el futur 
planejament d’un poliesportiu pel barri o una sala polivalent que permeti desenvolupar 
activitats socioculturals i esportives. 

3. Instem al govern a fer una recerca de possibles subvencions i de suport d’institucions i 
d’altres entitats assolilir aquestes demandes. 

4. Així com instem a acompanyar aquestes necessitats amb fórmules integradores 
socials. Planificar actuacions estratègiques com la implantació de més educadors de 
carrer, la dinamització del comerç de proximitat i donar suport a les diferents entitats 
socials que fan possible que Cerdanyola tingui una millor convivència.” 

 
 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, presenta l’ESMENA A LA 

TOTALITAT següent: 

 
ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GOVERN MUNICIPAL A LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
VOLEMATARÓ, D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 
LES NECESSITATS ESTRUCTURALS QUE PATEIX EL BARRI DE CERDANYOLA 

 

“El Barri de Cerdanyola és un dels barris més poblats de la nostra ciutat.  
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El difícil context socioeconòmic que viu el conjunt de la ciutat es manifesta, amb aspectes 
aguts, al barri de Cerdanyola.  

Cerdanyola té un conjunt d’entitats que fan una tasca social molt important.  

Malgrat la inversió feta els darrers anys Cerdanyola presenta, encara, algunes mancances 
que cal abordar. 

Per tot això es proposen els següents acords: 

1. El Govern Municipal inclourà al pressupost i al programa d’actuació municipal (PAM 
2017) un programa d’actuació pel barri de Cerdanyola que reculli, de manera 
integral, les accions que l’Ajuntament farà al barri. 
 
El programa d’actuació al barri de Cerdanyola tindrà el següents apartats:  
 

 Via pública. Mobilitat i seguretat. 

 Polítiques socials. 

 Reforç de les entitats socials. 

 Comerç. 

 Habitatge. 

 Inversions.  

 

2. El Consell Territorial serà l’organisme de participació i seguiment sobre el programa 
d’actuació al barri de Cerdanyola. 
 

3. A partir de l’estudi dels diferents equipaments i espais públics actuals del barri de 
Cerdanyola, valorarem i treballarem una proposta de millora prioritzant les necessitats 
futures. El govern es compromet a incloure, en aquestes propostes de millora, 
l’ampliació de les instal·lacions dels equipaments esportius del barri així com a 
preveure el finançament del projecte i definir el pla d’usos d’aquest. 
 
 

4. Per donar continuïtat a aquesta propostes es buscarà suport d’altres 
administracions. En aquest sentit es faran contactes amb el Govern de la Generalitat 
de Catalunya per reeditar programes com la Llei de barris o similars.” 

 
 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Eva Sánchez, com a 

Presidenta de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui expressa que ha demanat la paraula 

per posar sobre la taula la manca d’equipaments al barri. Aclarir que no som els portaveus de 

cap partit polític. Nosaltres volem un projecte d’equipaments en Cerdanyola, un espai 

polivalent pels veïns i veïnes de la ciutat per tal d’incorporar-ho al PAM 2017. Estem indignats, 

estem oblidats i ignorats legislatura rere legislatura. Després de l’exposa’t esperem que l’equip 
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de Govern acceptin les nostres peticions. Valorem positivament el recolzament dels veïns del 

barri en les reclamacions i reivindicacions. Portem molts anys a l’espera de respostes de 

sol·licituds de diferents projectes, com equipaments pel barri o lloguers socials. a les quals 

encara esperem resposta i volem tenir una resposta ja. 

 

 

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

la Sra Moron que si havia acceptat l’esmena a la totalitat del Govern, no hauria d’haver llegit la 

proposta sinó només l’esmena, només per que tingui constància de les normes del 

funcionament del ple. L’esmena que ha fet el Govern és una proposta bona i una declaració 

d’intencions i votarem favorablement. Diu que el govern inclourà al pressupost i al PAM pel 

2017 un programa d’actuació pel barri de Cerdanyola. Però això estava al PAM del 2016 i no 

s’ha fet. La representant de l’associació de veïns ho acaba de dir. ¿Ara enteneu perquè hem 

portat aquí la proposta del poliesportiu?. Res més a dir, votarem favorablement. 

 

 

 

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

manifesta que donarà suport a la proposta. Mataró té una desigualtat entre barris i un d’ells és 

Cerdanyola que te uns 35.000 habitants i un 28% de la població, i no te un 28% 

d’equipaments. Per tant entenem que hem de compensar aquestes desigualtats. 

 

 

 

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

que porta molt malament el Nacionalisme. Baixar el nivell, al nivell dels barris em sap greu, 

perquè has d’entrar en comparacions. La llei de barris a Mataró va començar al 2001 que era 

un any de bonança. Celebro que la esmena millori la proposta inicial Per nosaltres els 

equipaments no són de barri, són de ciutat. Cerdanyola té una sèrie de dèficits, i és el barri 

més poblat de la ciutat, però hem de millorar-lo, amb espais multifuncionals, i aquest és 

l’enfocament. No es pot fer comparacions, perquè no és aquesta la missió. M’he proposat ser 

molt clar, i no em sembla que aquesta sigui la millor forma de fer política. Demano un canvi de 

enfocament i que els equipaments que es facin siguin de ciutat i no de barri. Aquest és 



 44 

l’enfocament. Nosaltres votarem a favor, però hem de fer una modificació en l’enfocament. 

També demano una reflexió sobre si és millor tenir un espai esportiu o fer un nou Institut, 

perquè el Miquel Biada li convindria una renovació i el Puig i Cadafalch té una mala ubicació 

perquè certa part de la població del barri de Cerdanyola es desplaci cap allà. ¿Perquè un 

centre esportiu i no un IES? Que ho acabi decidint la gent del barri. 

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

Ciudadanía, diu que discrepa amb el Sr. Lopez, crec que Cerdanyola ha estat un barri 

maltractat per diferents raons, i té dèficits d’equipaments. Si en la primera intervenció he 

criticat a la Sra. Lora per l’oportunisme, crec que hi ha grups que se’ls omple la boca, i que 

volen estar per sobre dels altres, crec que al vostre cas és més greu. Resulta que la Sra. Lora, 

ha presentat una proposta, i creieu que no pot ser i presenteu un altre. Nosaltres votarem que 

sí a la proposta del govern. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu: Deixem el debat aquí.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’ESMENA A LA TOTALITAT 

presentada pel govrern municipal:   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que queda aprovada l’Esmena a la 

Totalitat presentada pel govern municipal i DECAU la Proposta de Resolució presentada pels 

grups municipals de VOLEMataró, d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-Mes. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que tots van signar una declaració 

institucional relativa a Mataró 20/22 en la qual un dels punts que es senyalaven com un dels 

reptes de la ciutat era millorar la imatge de Mataró. Ho vam signat tots excepte la CUP. 

Aquest esperit de ciutat és el que hauríem de tenir en les propostes que es presenten al ple. 

 

 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA NO 

ADSCRITA RESPECTE A L’AMIANT A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la proposta de resolució 

següent: 

 

“L’amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques excepcionals, 
s’ha utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com la construcció, la indústria i 
productes de gran consum. Cal destacar que es va servir molt ja que es tractava d’un material 
que aportava moltes prestacions a un preu molt assequible.  
 
Quan parlem de fibres d’amiant estem designant un conjunt de milers de fibretes elementals 
sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents longituds i diàmetres. 
D’un feix d’un mil·límetre de diàmetre d’amiant en poder sortir unes 50.000 fibres respirables, 
que per la petita dimensió i la forma que presenten, romanen a l’aire com a núvols invisibles 
durant llargs períodes de temps, i poden ser transportades per corrents d’aire fins a distàncies 
considerables.  
 
L’any 2001, l’amiant va ser prohibit (ús, comercialització i distribució), a Espanya , quan es va 
demostrar que es tractava d’un material amb efectes cancerígens, però entre els anys 30 i el 
2001 milions de tones d’amiant van ser utilitzades a tot l’Estat. L’ús de l’amiant es va estendre 
per molts sectors però principalment en el sector de la construcció. Dins d’aquest sector, 
l’amiant-ciment = fibrociment, en forma de plaques planes i ondulades per cobertes i parts 
pluvials, dipòsits , canalitzacions, baixants d’aigua, sortides de fum, aeroconductors d’aire, 
jardineres, etc.  
 
Cal identificar on hi ha instal·lacions amb amiant i avaluar el seu estat de degradació, per 
determinar el grau d’urgència de la seva retirada donat el possible risc de dispersió de fibres 
d’amiant a l’entorn immediat.  
 
Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l’amiant en els nostres edificis o instal·lacions 
públiques o privades, és una activitat reservada a persones i empreses: empresaris/es, 
treballador/es socialment responsables i tècnicament solvents.  
 
D’altra banda, el risc provocat per l’amiant no és únicament una qüestió mediambiental, també 
ha generat un problema de salut laboral pels treballadors que van intervenir en processos 
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industrials on s’utilitzava amiant i que van patir una exposició activa i inadvertida amb greus 
riscos de malalties professionals. Les estadístiques de l’OMS estimen que cada any es 
registren, solament a l’UE, entre 20.000 i 30.000 nous diagnòstics de malalties relacionades 
amb l’amiant i que més de 300.000 persones (40.000 a Espanya) moriran de mesotelioma 
pleural d’aquí al 2030. L’any 2003 l’UE va recomanar als països membres la creació de fons 
de compensació que evitessin els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i 
que els recursos d’aquest fons haurien de provenir de les empreses implicades a cada Estat. 
 
Per tot l'exposat, proposo al ple de l'Ajuntament els següents  
 
ACORDS: 
                                                
 Primer.  Elaborar un cens d’instal·lacions d’amiant a la ciutat. 
 
 Segon.  Posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar instal·lat 

als edificis públics municipals. 
 
Tercer. Fer una campanya d’informació i sensibilització sobre els riscos de l’amiant, 

especialment adreçada a les comunitats, indústries i propietats particulars on es 
detectin instal·lacions que continguin aquest material. 

 
Quart.  Instar al Consell Municipal de Salut a debatre aquest tema i estendre el coneixement 

d’aquesta problemàtica tan a nivell general com als serveis sanitaris de la ciutat. 
 
Cinquè.  Que l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a la iniciativa “Amianto Cero en Europa”. 
 
Sisè.  Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de 

salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Estat i de la Unió Europea, a la FMC i als representants locals dels col·lectius 
afectats.” 

 
 

 

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

s’abstindrà. Ens agradaria que els tècnics municipals es manifestessin al respecte. No sóc 

una experta en la matèria, he estat buscant informació i demanaria un informe municipal on 

consti aquesta perillositat i necessitat de treure’l. En tot cas ens abstindrem. 

 

 

 

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

que donaran suport. Ens sembla bé però és veritat que el tema no és fàcil, com entenc que el 

Regidor en farà esment. Si que és una problema greu sobretot quan es trenquen o deterioren. 

Veiem que això passarà i ho hem de tenir present. Des de l’administració s’ha de tenir tot ben 
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pautat. Fa uns 10 anys es va desmuntar la teulada de la fàbrica del carrer Gibraltar, ho va fer 

PUMSA. No és fàcil. Demano a la regidora no adscrita que l’acord 4 també insti al Conseller 

de Medi Ambient. Votarem que sí. 

 

 

 

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

discriminada i maltractada pel Sr. Alcalde en el punt anterior. Vull que constin en acta 

aquestes paraules. No m’ha donat el dret a rèplica que tenia, i tenia dret a que això fos així. 

Crec que s’ha fet una injustícia, no s’ha respectat el nostre reglament i per tant, mostro la 

nostre indignació. Penso que vostè, Sr. Alcalde, ho pot fer molt millor, perquè no és la primera 

vegada o que no em veu o que em fa bromes de molt mal gust, que no tenen res a veure amb 

les bromes de la resta. Em sembla una falta de respecte, perquè a més, estic anant i treballant 

en aquest consistori com el que més i no em mereixo aquest tracte per la seva banda. No 

toleraré ni una més i fins i tot em sembla un punt masclista. Dit això, ha hagut una part 

important que no he pogut defensar-me i no he pogut dir, i s’ha parlat de classes, de barris, i 

no se quantes coses més. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, pregunta a la Sra. Morón si respondrà a la 

intervenció de la Sra. Moreno. Perquè és la meva autoritat la de definir l’ordre del debat, jo 

abans ja li he dit, vostè havia demanat la paraula i el Sr. Vadell també. Vist que havia acabat 

el debat i la meva capacitat per ordenar-lo, he decidit donar per tancat el debat, i no té res a 

veure amb si sóc masclista o no, que li garanteixo que no ho soc. He preguntat: ¿Podem 

deixar-ho sense el torn de replica? I la meva percepció en aquell moment ha estat que no hi 

havia cap negativa. Per tant, Sra. Morón, ¿ara intervindrà per respondre, posicionar el seu 

grup, respecte a la proposta de la Sra. Caballero o no? Aquesta és la pregunta. 

 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró demana al Sr. Secretari, 

que expliqui com funciona el torn de replica i com funciona el ROM d’aquest consistori, abans 

de contestar. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que el ROM estableix un torn de replica. 

Jo he preguntat si podíem deixar el debat aquí. Puc admetre que m’hagi equivocat, però no he 

vist una negativa per part dels grups i per tant, vist com havia anat el debat, he decidit deixar-

ho aquí. No és vostè la única, el Sr. Vadell també havia demanat la paraula, això és el que he 

entès. El Sr. Secretari diu que no vol intervenir, per tant, vostè ara mateix ha de dir si vol 

posicionar el seu grup en el punt de l’ordre del dia en què ens trobem. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que ha tingut tres 

al·lusions directes. Tothom s’ha adonat de que jo havia aixecat la mà, ho torno a repetir, torno 

a reclamar el meu dret com a regidora electa i vull si us plau, ser escoltada i utilitzar el meu 

torn de replica. Entenc que vostè no té la intenció de rectificar i de reconèixer que s’ha 

equivocat i que no ha estat capaç d’ordenar bé aquest punt. 

 

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, reitera que ja li he dit que la meva percepció era 

que no hi havia una oposició a que deixéssim aquell punt, tal i com havia anat el debat, sense 

replica i que per tant, podíem passar a la votació primer i debat després. Si la meva percepció 

era errònia doncs, òbviament demano disculpes, insisteixo perquè també el Sr. Vadell volia 

torn de replica. ¿Vol posicionar el seu grup en la proposta de la Sra. Caballero? 

 

 

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

seu  grup en aquest punt tot i que la queixa la continuarà fent. Se m’ha vulnerat el meu dret de 

replica, no s’ha respectat el ROM. Dit això, pensem que aquesta proposta és bastant pobre, 

que s’està fent des de fa temps a altres ciutats i també a Mataró. Hi ha protocols específics 

que s’estan portant a terme i son cars. Això està controlat per la Generalitat, per Medi 

Ambient. Com que és una proposta deficient, demanaria fins i tot que la retiressin. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que l’amiant és un producte nefast, en la història industrial i laboral i amb 

implicacions terribles. En aquest sentit, s’ha de treballar per poder treure les restes d’aquest 

producte de les uralites i de certs elements constructius. És un producte amb protocols 

determinats de com s’han de desmuntar i altres coses més complexes. Tot el que es faci en 

aquest sentit és bo. Mataró ja ha tocat aquest tema, i la nostra posició serà a favor. 

 
 
 

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

que ens agrada i que planteja alguns temes que ens agradaria donar-li suport però quedem a 

expenses del que el govern opini al respecte. 

 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

exposa que és conegut el que es diu en la part expositiva de la proposta sobre els riscos de 

l’amiant, per la resta d’ Europa i del món, encara hi ha països no desenvolupats que ho estan 

utilitzant. Com a Ajuntament, entenem que la normativa a desenvolupar és de l’àmbit de 

Riscos Laborals i els sindicats sempre han jugat un paper i es posicionen a favor de l’amiant 

zero a Europa. Des de l’ajuntament estem identificant els equipaments amb amiant, per poder 

fer un pla d’acció per la seva retirada. En quant a la resta de punts, hi ha un element que 

quedava un dubte a la seva petició, i és que es deduïa tàcitament que l’ajuntament identifiqui 

els elements que hi ha en l’àmbit particular i sí que en aquest àmbit, donat que és demana 

l’autoresponsabilització en l’àmbit de la salut, són els ciutadans els que han de prendre aquest 

paper. En quant a la resta de punts, podem compatir-ho. No podem dir que no, perquè el que 

planteja és correcte i el nostre vot serà favorable. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, respon que respecte al plantejat, és 

interessant afegir el tema Medi Ambient i Sanitari. El amiant zero és una petició que es 

recolza en una resolució del Parlament Europeu 20/12. Hi ha sindicats però també partits 

polítics com PODEM, INICIATIVA, associacions etc. La petició d’identificació d’edificis, crec 

que ho podríem deixar de banda i fer-ho només per instal·lacions municipals. Agraeixo el 

recolzament.  
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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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

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

Catalunya.    

 

 

 

13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA 

REQUALIFICACIÓ DE LA ZONA SITUADA ENTRE ELS CARRERS 

JOSEP M DE SAGARRA I JOAN OLIVER. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El Pla Local de l’Habitatge 2005-2015, preveia que “com a conseqüència dels creixements 
demogràfics experimentats en els últims anys a Mataró i del constant increment del preu de 
l’habitatge, es generarà més necessitat d’habitatge en sectors diversos de la societat, amb 
especial problemàtica per les classes  més desfavorides.” 
 
Per això, també, aquest Pla 2005-2015, preveia aconseguir “un sostre potencial” residencial, 
en antic sòl d’equipaments. Es a dir, determinats sòls d’equipaments podrien ser transformats 
en sòl per a habitatges dotacionals i destinar-los a l’ús d’habitatge en règim de lloguer per a 
col·lectius específics. 
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I un d’aquests emplaçaments era el solar situat a Figuera Major on es preveia la construcció 
de 90 habitatges, en una parcel·la de 3400m2 situada entre els carrers Josep Maria de 
Sagarra i Joan Oliver. Projecte, que preveia la construcció de “pisos contenidors”. 
 
Per aquest motiu, l’any 2006, l’Ajuntament  va modificar el Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Mataró i aquest solar va passar d’equipaments  a  dotacional. 
 
Però amb l’arribada de la crisi, aquest desenvolupament dels “pisos contenidors” no va tirar 
mai endavant i el solar va quedar abandonat, requalificat d’equipament dotacional però sense 
un  desenvolupament ni immediat ni clar. 
 
Els veïns sempre han defensat, i tenen tota la raó, que el barri compta amb pocs serveis  i que 
més pisos massificarien encara més el barri. Precisament per això, van comprar unes 
porteries de futbol, que l’ajuntament va col·locar i ara mateix el fan servir com a espai 
“esportiu” però molt abandonat i degradat. 
 
Per tot això, i entenen que ara, aquelles necessitats d’habitatge que marcava el Pla Local 
d’Habitatge 2005-2015 han canviat, i que les necessitats en el 2016 i futur més proper, són 
unes altre,  no té cap sentit mantenir la qualificació de sòl dotacional perquè ara com ara, 
aquesta no és una prioritat.  
 
El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa el següent acord:  
 

1)   Requalificar la parcel·la situada entre els carrers Josep M. de Sagarra i Joan Oliver 
com a parcel·la d’equipaments per poder atendre les necessitats del barri tal i com ja 
preveia, abans del 2006 el POUM. “ 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que al mandat passat el seu grup va presentar una 

proposta de resolució, per donar suport a l’ús de solars socials de la ciutat mentre no 

s’utilitzessin. Primer es parlava de solars públics, va tenir el suport de 24 a 26 regidors la 

proposta. És semblant a la de la CUP, però aquesta és per un solar en concret i per tant 

estem d’acord. Només cal tenir en compte els interessos de la ciutat, no caldria fer una 

requalificació de la parcel·la es podria cedir el seu us a precari. També es podria impulsar una 

comissió cooperativa. La propietat del sol seria pública i facilitaria la gestió comunitària dels 

immobles, així evitem l’especulació, fomentem la gestió comunitària dels immobles. És 

possible que es tingui la percepció que hem crescut molt, i que no necessitem més habitatges, 

però seria bo preveure les necessitats reals d’habitatges, d’aquí la necessitat de comptar amb 

el pla urbà d’habitatge. Tal i com dèiem a la proposta del 2013, cal potenciar la participació 

ciutadana, cabdal en l’enfortiment de la cohesió social i de sentiment de barri. Votem a favor. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, exposa 

que veu innecessari el que proposa la CUP, perquè no hi ha cap projecte en ferm que motivi 

el que proposen. Si hagués una proposta en ferm ho valoraríem. Creiem que s’hauria de 

garantir un manteniment i neteja del solar. Nosaltres ens abstindrem. 

 

 

 

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

que està en la mateixa situació que abans, per decidir el vot esperarem a la intervenció del 

Govern sobre aquest tema. ¿Perquè aquest solar? ¿Canviarà alguna cosa aquesta 

requalificació? ¿Hi ha alguna proposta de projecte? És molt fàcil, votem que sí i quedem tots 

bé. Sincerament, hi hauria d’haver algun objectiu. No sé que guanyem fent la requalificació.  

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

favorablement. Pensem que cal donar un pas endavant, plantejar a la gent del barri sobre les 

seves necessitats, també compartim el que ha dit el company Martínez sobre la cooperació. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que comparteix la part expositiva. El tema està en que una requalificació 

presentada per PDR no és el medi o sistema. Existeix una comissió territorial per veure si 

aconseguim que participin totes les organitzacions. Crec que aquest és el procés. No és una 

PDR el medi per fer la requalificació. Votarem que no. 

 

 

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

propostes anteriors, s’han de plantejar bé les coses. Nosaltres pensem que hem de fer front a 

accions més ben plantejades per evitar errors que comportin problemes en el futur. Crec que 

el millor és votar que no i fer una requalificació en un marc més pensat. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, diu que a la proposta es fa referència a un pla urbanístic territorial del 1996, on es 

va determinar que aquest solar seria esportiu i posteriorment l’ajuntament va considerar que 

seria d’habitatges dotacionals, però el projecte no va sortir, i es demana que torni a l’estat del 

1996. Com he explicat anteriorment, estem treballant en el pla d’habitatges i equipaments. És 

necessari per la ciutat i la seva evolució fer un pla i evitar errors per fer-ho de forma 

precipitada. Lamentablement votarem que no. 

 

 

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

manifesta que la proposta de la CUP no és una requalificació puntual. L’hem presentada 

perquè entenem que és una esmena a un greuge històric. Entenc que és necessari el pla 

d’equipaments. Es pot requalificar el solar perquè no són coses diferents. La decisió de 

l’equipament que s’ha de posar és decisió dels ciutadans. Ja ho discutirem en els àmbits on 

pertoqui. No sortirà endavant segons les intervencions, però aquesta era la nostra idea. 

Esmenar l’error fruit d’unes circumstàncies que ara no hi son. 

 

 

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

replica que el que demanava era saber que guanyem. Els habitatges dotacionals van lligats a 

uns equipaments. No us pengeu la medalla. Tots ens coneixem. Habitatge dotacional ja és 

equipament. 

 

 

 

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

Habitatge, exposa que a la vista de la proposta plantejada, no es pot considerar que s’hagi 

d’esmenar res. Va haver-hi una modificació urbanística i això no és un error. Si ho canviem 

que sigui en fonament de causa. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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). 

Vots en contra: 20,  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) i  

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

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

per Catalunya.  

 
 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FI QUE EL SOLAR DESTINAT A LA 

CONSTRUCCIÓ DE “EL CORTE INGLÉS”, SIGUI DESTINAT A 

APARCAMENT PÚBLIC DURANT LES PROPERES FESTES DE 

NADAL. 

 

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

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

 

“Como bien sabemos el solar ubicado entre las calles Ronda Alfonso XII, Calle Miquel Biada, 
Calle de José María Torrijos y Pasaje Torrijos lugar en donde se construirá “ El Corte Inglés”  
en nuestra ciudad, se encuentra actualmente en unas primeras etapas de degradación y sin 
uso alguno. 



 55 

 
Así mismo entendemos que todo el pueblo de Mataró es consciente del problema de 
aparcamiento que se genera en el centro urbano, durante la campaña de Navidad.  
 
Es por dicha razón que desde este Grupo Municipal rogamos a este Equipo de Gobierno que 
realice los trámites necesarios para la  adecuación, de la totalidad o bien de parte de este 
solar, a fin de que sea utilizado como aparcamiento público y gratuito durante estas fiestas 
navideñas; así mismo, además, que se estudiara la viabilidad de poder utilizar este espacio 
como aparcamiento público y gratuito hasta que se iniciara a la construcción de “ El Corte 
Inglés”. 

 

 

 

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

Habitatge, diu: Sento dir-li Sr. Paramés que no podrem atendre el seu prec, ja que aquest 

solar no és de propietat municipal, sinó privada. Per tant, no podem intervenir ni fer obres 

d’adequació, ni estudiar actuacions futures d’ocupació. Tot això sense entrar a valorar sobre 

si la necessitat d’aparcament és certa, si seria o no una bona mesura per desincentivar l’ús 

del vehicle, ni fer una estimació del que podria costar intervenir en aquest solar per adequar-lo 

com aparcament. En tot cas, s’està treballant, com li consta en el Pla de Mobilitat i potser no 

seria prudent prendre decisions com la que vostè planteja quan els experts ens recomanen el 

contrari per desincentivar l’ús del vehicle al centre i que aquest fos més per vianants. Per tant, 

amb el primer motiu és suficient per dir-li que no podem acceptar el seu prec. 

 

 

 

 

15  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ  SOBRE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL 

PRESSUPOST PER A L’ANY 2016 APROVADA EN EL PLE DE FEBRER 

D’AQUESAT ANY RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN FONS QUE 

CONTINGUÉS EL 2% DE DESPESES MUNICIPALS PER COMBATRE 

LES NECESSITATS SOCIALS URGENTS DE LES PERSONES. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la pregunta 

següent: 

 
“En el Ple de l’Ajuntament de 16/02/2016, on es varen aprovar de forma provisional els 
pressupostos per l’any 2016, el grup Volemataró va presentar la següent al·legació: La 
Creació d’un fons que contingués el 2% de despeses municipals per combatre les necessitats 
socials urgents de les persones: 
 
Una de les contestacions del govern de l’ajuntament va ser la següent: El servei d’ingressos 
estudiarà que un % de la recaptació per sancions es destini a acció social. 
 
PREGUNTA: S’ha realitzat l’estudi per dedicar part de la recaptació per sancions a un fons 
d’acció social? 
 
Com ha estat la redistribució dels diners si la ha hagut? En cas de que la resposta fos positiva, 
quines altres partides o a rel de quines subvencions s’ha pogut du a terme i fins a quines 
quantitats econòmiques?”  

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que entre l’oposició 

inicial i la final, finalment no es va aprovar cap fons concret a partir dels ingressos per 

sancions. Fins ara, i tal com es va aprovar, regeix el principi de caixa única i tots els ingressos 

de sancions van a aquesta borsa general i no hem articulat encara cap fons en concret. En 

qualsevol cas, malgrat que no hagi hagut un fons concret, tant el pressupost aprovat a l’abril 

de 2016 com les modificacions o incorporacions de crèdit via subvencions, han permès donar 

resposta a diferents necessitats socials i s’han destinat més ajuts que no estaven 

pressupostats. Hi ha hagut una sèrie de mesures que han donat resposta a més necessitats 

socials però no han estat a partir d’aquest fons que no es va crear. 

 

 

 

16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ SOBRE UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVADA 

EN EL PLE DE MARÇ RELATIVA A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE XOC 

D’AJUDES SOCIALS. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la pregunta 

següent: 

 

“En el Ple del dia 3 de març de 2016, es va aprovar una resolució presentada pel grup 

municipal de Volemataró on es demanava l’elaboració un Pla de Xoc d’ajudes socials. 
 
No entraré a detallar les informacions de les dades que demostren l’existència a Mataró de 
ciutadans/anes que es troben en situació d’urgència social, ja que tots els grups municipals 
varen acceptar l’existència d’aquesta realitat de forma expressa el dia que van aprovar dita 
resolució. 
 
Qualsevol Pla de Xoc, a part de la voluntat política de portar-lo endavant , comprèn  diversos 
nivells d’accions escalonades: Recull d’informació, Diagnosi, Redacció del Pla, Aprovació pel 
Ple, avaluació... 
 
O sigui, no estem parlant d’accions aïllades com les que s’estan realitzant actualment (segur 
que són positives), sinó d’un veritable pla d’acció amb objectius estructurals clars i dotat de 
recursos humans , tècnics i econòmics que intenti pal·liar el risc de pobresa urgent que de 
segur pateix un grup considerable dels nostres ciutadans/anes. 
 
PREGUNTA:  Quins passos i accions s’han realitzat per posar el fil a l’agulla del Pla de Xoc 
aprovat per unanimitat, en el Ple del dia 03/03/2016?” 

 

 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

exposa que ha de discrepar de vostè quan parla d’accions aïllades perquè el diagnòstic de 

vulnerabilitat, el vam compartir en aquell Ple, hi ha una base diagnòstica i és veritat que els 

Ajuntament i les entitats del tercer sector social han hagut de fer front a una situació 

determinada, a vegades amb recursos propis, a vegades sense saber si tindríem els recursos 

per part de l’Administració, amb una legislació que no sabíem quina era la que ha estat més 

aviat escassa. S’han fet accions no aïllades que des de benestar social compartim amb la 

resta de serveis. Aquest terme actuacions d’aïllades té una connotació negativa que no 

s’escau . És veritat que des de abans de la crisi partim d’uns indicadors de vulnerabilitat social 

que són dolents i en resposta a això pensem que hem d’actuar de forma diferent per això des 

de Benestar Social que treballen amb 21 entitats hem pensat, i un bon exemple d’això és el 

centre de repartiment d’aliments, que havíem de fer un pacte amb el tercer sector, 

administració i tercer sector social, perquè som les institucions que hem de donar la cara en 
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primera persona vers la lluita contra aquesta vulnerabilitat per això hem plantejat aquest pacte 

del tercer sector amb l’objectiu que participi en la presa de decisions polítiques, amb la millora 

de qualitat de vida de les persones vulnerables i en situació d’exclusió, amb la cooperació 

entre institucions i en la corresponsabilitat i finançament compartit posteriorment amb aquest 

pacte que s’hauria d’aprovar en el Ple de desembre i en línia i en coherència amb la resolució  

que es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya al Ple de pobresa, a Mataró ens 

hem marcat la fita d’aprovar un nou pla d’inclusió que contemplarà el diagnòstic que vostè 

planteja i el treball en una sèrie d’eixos per donar resposta a la inserció laboral i formació 

professionalitzada, l’habitatge, salut, vulnerabilitat d’exclusió, protecció i alfabetització i 

igualtats d’oportunitats en la infància i l’adolescència. Igualment, amb una proposta que va 

presentar Esquerra Republicana en aquest sentit respecte a un pla estratègic de serveis 

socials de Catalunya, s’ha de reeditar aquest pla estratègic i una vegada reeditat elaborar el 

pla local d’acció en matèria de serveis socials. En l’últim punt que es queda pendent de fer i 

que dins del pla d’inclusió s’hauria de contemplar, és la revisió del Reglament Municipal de 

Prestacions d’urgències socials, que també és un reglament que ve del mandat anterior. Res 

més, per concloure, sí que compartim la preocupació i agrair les al·legacions al pressupost 

que van en la línia d’aportar actuacions no aïllades sinó que sumen a nivell d’actuacions que 

puguin plantejar el Govern i agrair la tasca en tarifació social i a les entitats del tercer sector 

que s’avinguin a treballar conjuntament amb l’administració. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que el pla 

d’acció local estructural encara no l’ha rebut. M’agradaria rebre’l, penso que als altres 

companys també. El pla d’inclusió està aturat des de que nosaltres estem al consistori, o sigui, 

no s’ha fet res. Li demano una mica més de marxa en aquest sentit que la cosa comenci a 

funcionar i caminar. Vostè ha parlat del Pla Estratègic a Catalunya i a nivell local tampoc l’hem 

vist adaptat. També ens agradaria rebre’l, perquè si ja està fet o hi ha alguna cosa crec que no 

ha sortit, per la qual cosa anem tard. Respecte al reglament d’urgència, penso que ens hem 

de seure perquè és molt bàsic i l’hem de millorar. 
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El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

diu que es va decidir, i així ho van treballar amb la Sra. Martínez, que primer aprovaríem el 

pacte i en base a aquest seria més fàcil i coherent prioritzar les accions del pla d’inclusió 

social, perquè si no tenim el pacte amb els eixos que amb les entitats volem treballar 

conjuntament, difícilment podrem desenvolupar-ho. Respecte a que anem tard, avui la 

declaració institucional de les entitats i els ens locals diu que s’elabori una estratègia catalana 

de pobresa energètica o sigui que estem demanant que s’elabori una estratègia. 

 

 

 

17  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES AGRESSIONS A DONES 

DURANT EL PRESENT ANY. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El pròxim 25 de Novembre els Grups i Partits Polítics de la ciutat conjuntament amb tots els 
mataronins i mataronines tornarem a demanar l’eradicació de les agressions a les dones, 
violència de qualsevol tipus, psicològica, econòmica o física. 
 
El passat Ple d’Octubre tots els Grups Municipals aprovàrem una Proposta de Resolució del 
Grup d’Esquerra que demanava la creació d’un punt d’atenció i informació durant la Festa 
Major de Mataró per conscienciar als participants i ajudar a possibles víctimes d’aquest tipus 
de violència, fets que malauradament i de manera greu han sigut una realitat a diferents 
indrets i Festes Majors de moltes ciutats recentment, alguns a més a més, amb un ampli ressò 
mediàtic.  
 
D’una altra banda a la nostra ciutat s’han produït casos de violència vers les dones de 
caràcter extremadament greu, alguns coneguts com el desgraciat cas succeït a 
començaments d’aquest any i conegut després que la mare ho denunciés i ho fes públic en un 
mitjà de comunicació, i és en aquest sentit que ens ha arribat informació que s’han perpetrat 
més agressions de caràcter sexual a la ciutat i fins i tot ens han relatat un cas de molta 
gravetat on a més a més hi ha hagut detinguts en el qual suposadament la víctima era una 
menor d’edat. 
 
A la vegada que hem tingut coneixement d’aquest/s casos, no hem rebut cap tipus 
d’informació per part ni dels responsables de les polítiques de la lluita contra la violència vers 
les dones ni tampoc dels responsables de la seguretat a la nostra ciutat, i és per aquest motiu 
que presentem les següents preguntes: 
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- Des de principi d’any quantes agressions a dones s’han denunciat a la ciutat? 

 
- De les agressions a dones quantes es poden considerar de caràcter sexual? 

 
- Quantes denúncies per violació s’han denunciat a Mataró durant el que portem del 

2016? En quantes hi ha hagut detinguts i quants, si n’hi ha hagut? 
 

- De confirmar-nos el que estem relatant el Govern Municipal, ens poden dir per què no 
s’ha informat la resta de Grups d’uns fets de tanta gravetat?” 

 
 

 

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

exposa que aprofita  per dir que en commemoració d’aquest 25 de novembre, dia contra la 

violència masclista, tots els partits polítics, de la ciutat, juntament amb tots el mataronins, hem 

expressat el compromís de treballar plegats per eradicar tot tipus de violència contra la dona. 

Hem de lluitar plegats des de totes les instàncies de la societat denunciant sense por 

qualsevol tipus de violència masclista. Any rere any, aquest Ajuntament s’ha refermat en 

aquest compromís, tant a nivell institucional com a desplegament de serveis d’atenció social i 

apoderament del ciutadà. A nivell social, aquest Ajuntament a través del CIR, desplega una 

sèrie de serveis i s’estan destinant bastants recursos econòmics i humans que sobrepassen 

els serveis mínims recollits en la Llei 5/2008 sobre el dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. D’altra banda, des del CIR es coordina el desenvolupament del protocol per 

l’abordatge integral de la violència masclista. Hi ha com una eina per la coordinació dels 

diferents serveis i actors en el territori que intervenen per eradicar aquesta xacra social que 

donen suport i atenció a les dones víctimes de la violència masclista. D’altra banda, el que es 

refereix a seguretat informar-li que, com vostè deia, és competència dels Mossos d’Esquadra i 

des de aquesta regidoria el que hem fet és adreçar-nos per tal de donar-li una resposta a les 

demandes d’informació. El que li puc dir referent a aquest any. El número d’agressions a les 

dones que ha estat denunciat són 159 però que entren dins de totes les tipologies de violència 

que estableix la Llei 5/2008 de 24 de març, per tant en aquestes 159 hi ha maltractament físic, 

maltractament psicològic, sexual, maltractament econòmic, assetjament laboral i de totes 

aquestes que es puguin considerat pròpiament agressions sexuals s’han detectat 20. En 

quant a les denúncies per violació durant el 2016 i quants detinguts hi ha hagut, d’aquetes 20 

agressions sexuals els mossos ens han informat que han fet 17 detencions i dos imputacions.  

Per tant, el nivell de resolució dels fet denunciats per part de Policia és molt alt. Respecte al 
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tema d’informació, l’ informació que per part del Govern s’ofereix als grups de l’oposició, 

normalment va per dues bandes. D’una banda, des del CIR, que cada mes de novembre, fent-

lo coincidir amb la campanya de commemoració del dia internacional contra la violència 

masclista, fa difusió de l’activitat de la taula de treball que integra el protocol municipal per 

l’abordatge de la violència masclista i es fa difusió dels casos de dones víctimes que han estat 

ateses i la tipologia de violència que han patit, inclosa la de naturalesa sexual. D’altra banda, 

aquest any 2016, aquesta Regidora va oferir als grups municipals la possibilitat, i es va fer 

una comissió informativa, específica, on vam donar compte de les dades sobre l’estat de 

seguretat de la ciutat que es tractava a la Junta Local de Seguretat i els responsables de 

cossos de Seguretat que actuaven a la ciutat es van posar a disposició dels grups municipals 

per donar tota la informació sobre l’àmbit del quan són competents. De fet el 25 de juliol es va 

convocar aquesta comissió informativa extraordinària i va assistir el responsable de la LP dels 

Mossos d’Esquadra i va oferir informació sobre els casos de violència de gènere que ha 

havien estat detectats i la intervenció policial realitzada. Per tant, considerem que el 

compromís d’aquest Govern vers el suport a les dones víctimes de violència masclista és 

ferm, que la voluntat de compartir la informació rellevant sobre aquest tema, existeix i que els 

grups municipals tenen aquests espais adequats per exercir els seus drets en el exercici de 

les seves funcions. El tractament de les dades és delicat. 

 

 

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA TAXA 

A PAGAR PER MESSA PER L’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El passat mes de Juliol aquest Grup va formular una pregunta per escrit, on es sol·licitava 
informació referent a alguns aspectes de la taxa que ha de pagar l’empresa MESSA a 
l’Ajuntament per l’ús del domini públic. 
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Aquesta taxa ve regulada al Decret  8346/2014, on s’autoritza a la citada empresa a l’ús del 
subsòl, i es condiciona aquesta autorització al compliment de les ordenances municipals, 
especialment les referides a la taxa del 1,5% dels ingressos bruts, com a contraprestació de 
l’ocupació del domini públic. 
 
A la resposta, amb data de 23 de setembre, ens varen informar que el pagament es feia 
trimestralment, i es va aportar la següent taula de liquidacions dels als darrers anys, calculada 
a partir del ingressos bruts trimestrals declarats per l’empresa a l’ajuntament. 
 

EXERCICI 2016 2015 2014 

1 TRIM 1.142,68€ 735,46€ 661,30€ 

2 TRIM 1.229,38€ 698,76€ 610,25€ 

3 TRIM  668,17€ 532,01€ 

4 TRIM  1.049,22€ 1.142,68€ 

  3.151,61€ 2.946,24€ 

 
D’altra banda varem sol·licitar informació al  Director Gerent d’Aigües de Mataró, dels 
ingressos bruts de la Companyia MESSA, de la qual Aigües de Mataró té el 48,9% de les 
accions, i ens va donar les següents dades: 
 

EXERCICI 2016 (fins 09) 2015 2014 

VENDES 433.217,26€ 626,644€ 348.664€ 

SERVEIS  15.685€  

 

Veient les liquidacions fetes de la taxa, la informació facilitada per Aigües de Mataró i les 
memòries econòmiques presentades al Consell d’Administració d’Aigües de Mataró, les 
quantitats a pagar no coincideixen amb les que resultaria de calcular els ingressos bruts per la 
taxa de 1,5%. 
 
A fi i efecte d’aclarir aquestes dades, aparentment contradictòries, formulem la següent 
pregunta: 
 
1. Quines han estat les quantitats declarades com ingressos bruts per l’empresa MESSA a 

l’Ajuntament? 

2. Quina documentació aporta l’empresa per certificar aquests ingressos bruts?” 

 
 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que contestarà primer a 

la segona pregunta. La documentació que aporta l’empresa és la declaració tributària del 

subjecte passiu regulada per l’ordenança fiscal 3.14, i ha de comprendre la declaració de la 

xifra d’ingressos bruts o facturació pels conceptes que vénen enunciats a l’article 6 de 

l’ordenança. Al mateix article es regulen els conceptes que no s’inclouen en els ingressos 

bruts als efectes d’aquesta taxa. La documentació està regulada per la pròpia ordenança. En 

quant a la primera pregunta, aquesta informació se li ha passat per escrit al grup d’Esquerra 
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Republicana. I tinc una nota del servei d’ingressos que en recorda que la Llei General 

Tributària, l’article 95, declara el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 

Aquesta informació se li facilitarà al grup que ho ha demanat i a qualsevol que ho demani però 

no de forma pública. Si la informació, que ja li hem passat, s’ha de dir en un ple, jo 

necessitaria més informació sobre la confidencialitat o no d’aquestes dades. 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que referent a 

la primera pregunta, que vostè en diu que són dades confidencials. Realment no ho són, 

perquè estan dipositades al Registre Mercantil, són comptes auditats, estan a l’abast de 

qualsevol i jo ho he consultat fa un moment, per tant li agrairia que ens fer arribar, a tots els 

grups, la resposta. El que passa, que per arribar a aquesta informació, de fet ja vaig al darrera 

des del mes de juny, ara ens trobem que les quantitats que declara MESA per l’ús del subsòl, 

les quantitats de facturació no corresponen amb les reals, per tant, l’empresa MESA no està 

pagant la taxa de l’1,5% que ve regulada en el propi decret de l’Ajuntament. Vostè ens ha fet 

esment a la taxa 3.14, al article 3, ho he llegit i no té res a veure. Això regula uns altres 

aspectes de les empreses que utilitzen el subsòl, en cap cas regulen la informació referent a 

la facturació. No m’està contestant ni a la primera ni a la segona pregunta. En qualsevol cas, 

pot ser en el pròxim ple, haurem de fer un prec que insti al Govern a cobrar la taxa que 

correspon a l’empresa. A mi no m’agradaria que fos així. 

 

 

 

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

que hi hagi l’estudiarem, sigui MESA o qui sigui. A partir d’aquí, com que és un tema públic,  

el compromís del Govern és estudiar si s’està tributant correctament. 
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19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

SANCIONS A ENTITATS FINANCERES. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Aquest grup municipal va preguntar al ple de novembre de l’any passat la següent pregunta 
“Quants expedients sancionadors s’han incoat a les entitats bancàries que, des de fa molts 
anys i de forma reiterativa, incompleixen les ordenances municipals, en concret l’Ordenança 
municipal de la publicitat exterior a Mataró”. 
 
La resposta que la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics va 
contestar, i així consta a l’acta del Ple, va ser que “no té constància de que s’hagin incoat cap 
expedient sancionador”, afegia que “durant el 2016 es posarà en marxa un pla municipal 
d’inspecció d’espais públics” i ho rematava amb “les ordenances estan per complir-les tothom, 
sense distincions”. 
 
Ha passat un any i hem comprovat que les entitats financeres continuen incomplint la citada 
ordenança, en concret el seu article 16.1.2.1, que parla de la superfície màxima del forat 
arquitectònic, un 30%, que poden ocupar el logotips, i no tenim constància que s’hagi incoat 
cap expedient. 
 
Aquest grup municipal enviarà abans del ple de novembre un correu a la regidora informant-la 
detalladament dels llocs, nom de les entitats bancàries i nombre d’infraccions dels 92 
incompliments que hem detectat per part de les entitats bancàries. 
 
El govern entendrà que no ens agrada repetir una pregunta que ja vàrem fer en un altre Ple, i 
més donat que disposem d’un nombre limitat de preguntes per Ple, però no entenem perquè 
en tots aquests mesos en aquest tema no s’ha fet res. 
 
I no és un assumpte menor. A banda de no poder gaudir d’un espai públic de qualitat, les 
infraccions citades són de caràcter lleu i poden ser sancionades amb multes de fins a 
3.005,06 € (entenem que són infraccions reiterades en el temps), és a dir, en total més de 
275.000 € en sancions. 
 
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'esquerres formula la següent pregunta: 
 

1. Pensa el govern municipal sancionar, prèvia comprovació dels serveis d’inspecció i les 
corresponents actes, els 92 incompliments que estem denunciant ?” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que aquests fets que vostès senyalaven o que detectaven com incompliment de 

l’ordenança, des de l’equip d’inspecció consideraven que el que ens havia fet arribar no era 

una informació d’aquesta ordenança, però com vostè diu estaven en una discrepància en 

interpretació jurídica i crec que en aquests moments per aquest debat jurídic en el Ple no 

pertoca però accepto que el podem debatre en aquesta comissió. 

 

 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE L’APARCAMENT DE LA 

PLAÇA OCCITÀNIA. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“El 2007 es va inaugurar l’aparcament soterrat de la plaça Occitània amb 224 places per a 
residents i de rotació. Les obres de construcció d’aquest aparcament van costar 2.900.000 
euros. 
 
L’empresa constructora es va encarregar de l’explotació i comercialització d’un total de 145 
places situades al primer i segon pis, que es van posar a la venda en règim de concessió per 
un termini de 50 anys a un preu de 15.900 euros + IVA. 
 
L’empresa municipal GINTRA va assumir la gestió de les 79 places de rotació situades a 
l’última planta de l’aparcament. Aquestes places de rotació es va preveure que també havien 
de servir al lloguer nocturn perquè que els veïns hi poguessin estacionar els seus vehicles a la 
nit. 
 
Recentment, el veïnat de Peremàs-Esmandies ens ha traslladat les queixes dels comerciants 
davant de les dificultats d’estacionar vehicles, la qual cosa perjudica els establiments del barri 
que veuen com molts dels seus potencials clients opten per altres eixos comercials de la ciutat 
on és més fàcil trobar aparcament.  
 
Nou anys després de la inauguració de l’aparcament de la plaça Occitània, la preocupació 
dels comerciants i del veïnat posa en evidència els missatges triomfalistes que es van fer 
quan es va estrenar aquest aparcament, que aleshores es va presentar com la solució als 
problemes d’estacionament i com a un motor per a la dinamització econòmica del barri. 
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Per aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) preguntem el 
següent: 

1. Quin és l’actual índex d’ocupació de l’aparcament de la plaça Occitània? 

2. Quantes places estan en règim de concessió a 50 anys? 

3. Quantes places es destinen a la rotació? I quin és el percentatge d’ús diari?  

4. Actualment, hi ha algun tipus de col·laboració amb els comerciants del barri per 
afavorir la rotació de vehicles a l’aparcament de la plaça Occitània?” 

  

 

 

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

Habitatge, diu que el Sr. Cuellar, s’ha descuidat de llegir la primera part de la seva pregunta. 

Certament, aquest aparcament es va inaugurar al 2007, va tenir un cost de 2.900.000€ i 

aquesta quantitat no la va pagar l’Ajuntament sinó que la va pagar l’empresa Construcció 

d’Immobles Fenix a qui, suposo que després de guanyar un concurs, se li va donar una 

concessió per 50 anys, a canvi que pagués i construís aquest aparcament. Aquesta concessió 

a 50 anys era per un pàrquing, en principi, de 224 places, totes elles per residents, no de 

rotació. Però, durant el primer any 2007/2008 hi va haver unes 78 places que es va acordar 

que fossin de rotació, donat que durant aquest any es va poder comprovar la poca utilització 

que tenia aquest aparcament, finalment es va decidir treure aquesta rotació, que implicava 

més despeses, i segons acord pres el 21 de gener del 2009 en aquell moment a GINTRA, on 

tots els grups municipals del moment hi tenien representants, inclús vostès el de la CUP, es 

va donar compte que es tancaven les places de rotació i que després de negociar el tema 

amb l’associació de veïns es va proposar fer les places de zona taronja que hi ha en el barri 

de Peremas, per suplir d’alguna forma aquesta rotació. Li explico tot això, perquè crec que 

així contesto les 4 preguntes que fa. L’Índex d’ocupació d’aquest aparcament no el sabem, no 

el gestiona l’Ajuntament ni PUMSA, és un aparcament tret a concessió i la majoria de places 

que hi ha, bé s’han venut per una concessió de 50 anys al veí que vol aparcar allà o perquè 

les lloguen. En qualsevol cas, nosaltres com Ajuntament no tenim aquest control d’ocupació. 

Totes les places estan en règim de concessió de 50 anys, tot l’aparcament es va 

concessionar així. No hi ha cap plaça actualment destinada a rotació i per tant, no sabem quin 

és l’ús diari. Actualment, amb els comerciants del barri, evidentment, no hi pot haver cap tipus 

de col·laboració per part d’aquest ajuntament en quan a la rotació de vehicles perquè com li 

he dit, aquest aparcament no té cap plaça de rotació. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix 

la resposta de la Sra. Calpe, molt explicativa però molt decebedora. La preocupació que ens 

trasllada la gent de Peramas-Esmendia és que aquest aparcament està infrautilitzat, i si 

l’Ajuntament no en té constància hi ha alguna cosa que patina. S’hauria d’esbrinar què passa. 

Penso que és pertinent que us fem aquesta pregunta i que us traslladem aquesta preocupació 

perquè la resposta amb la zona taronja no és suficient i aquí tenim un equipament molt 

infrautilitzat, com bona part dels pàrquings que va impulsar GINTRA en el seu moment.  

 

 

 

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

Habitatge, reitera que aquest aparcament no és públic, és un aparcament privat a tots els 

efectes. Es va treure un concurs amb una concessió a 50 anys, l’empresa que va guanyar 

aquest concurs, va construir aquest pàrquing i ella és l’encarregada d’explotar-lo privadament, 

llogant o venent als veïns, però no és un pàrquing públic. Per tant, ens agradi o no, el règim 

que es va concessionar en aquell moment és aquest. Si ara resulta que al barri hi ha falta 

d’aparcament, cosa que no poso en dubte, potser dins del pla de mobilitat hem de valorar 

ampliar les places de zona taronja o posar zona blava o buscar una altra alternativa, però 

aquest pàrquing concessionat el 2007 és un pàrquing privat a tots els efectes, i no podem 

controlar més enllà del que estableix el contracte de concessió. És tot el que li puc dir. 

 

 

 

 

21  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA GESTIÓ 

EXTERNALITZADA DE L’ESPAI GATASSA. 

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“El 2014 es va reobrir l’espai Gatassa per a ús públic de tota la ciutat i, especialment, com a 
equipament de proximitat per als barris més propers: Cerdanyola i Peramàs.  
 
El Centre Cívic Espai Gatassa, és propietat de la Fundació Iluro, gestora de l’obra social de 
l’antiga Caixa Laietana. 
 
Aquest espai es va recuperar per a ús públic, malgrat que l’Ajuntament n’ha d’assumir un 
copagament injust de l’edifici a través d’un lloguer de 2000 €/mensuals, ja que la ciutadania ja 
var pagar amb escreix aquest equipament a través dels seus estalvis i també  a través de la 
modificació urbanística de terrenys de “Cal Antarin” perpetrada el 1971 per l’Ajuntament 
franquista en benefici de la Caixa Laietana i en contra de l’interès públic.  
 
El març de 2014 el govern municipal va desestimar la proposta de la CUP de dinamitzar el 
Centre Cívic Espai Gatassa a través de l’autoorganització veïnal i de les entitats del barri i va 
adjudicar, per a dos anys i per un import total de 151.329,20 €, la contractació del servei de 
dinamització a l’empresa externa Encís SCCL.  
 
Passats dos anys, des del Grup Municipal de la CUP preguntem al govern de l’Ajuntament de 
Mataró el següent:  

1. Quants diners s’han pagat a la Fundació Iluro per l’edifici de l’Espai Gatassa d’ençà de 
la seva reobertura? 

2. Quina valoració es fa del servei de dinamització del l’Espai Gatassa? 

3. Es planteja la possibilitat d’un canvi en el model de gestió de l’equipament de l’Espai 
Gatassa, com ara la reversió de l’actual externalització del servei de dinamització?” 

 

 

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

vostè mateix va dir que s’havien assignat 2.000€ al mes i això fa 24.000€ a l’any i es va 

començar a pagar a partir de l’1 de gener del 2014. Per tant portem 2 anys per 24.000€. Són 

48.000€ i l’any en curs que pagats en aquest moment hi ha 12.000€ i quan arribem a final 

d’any, l’import total que s’haurà de pagar a la Fundació Iluro seran de 12.000€ més, per tant 

són 24.000€ per tres anys. La segona pregunta. la valoració tècnica i política d’aquest 

equipament, tot i que porta encara poc temps i per tant els primers temps sempre són de 

rodatge i de solucionar els primers problemes que puguin sorgir, però la valoració és molt 

positiva, de fet hem complert dos objectius importants. Un és dotar el barri de Cerdanyola d’un 

equipament immillorable, són 2.000 metres quadrats, un edifici amb sales de reunions, sala 

d’actes, gimnàs i l’antiga piscina. reconvertida en casal de gent gran. L’altre aspecte molt ben 

valorat és que els veïns del barri de Cerdanyola especialment però en definitiva tots els de la 

ciutat, poden gaudir d’activitats, moltes d’elles formatives. Quant a la darrera pregunta, vista la 

valoració positiva que fem no es planteja un canvi de model.  
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22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’INTERNATIONAL RURAL SCHOOL. 

 

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

següent: 

 

“A finals del mes de setembre va aparèixer una publicació a l'espai de Cartes del Lector del 
setmanari local Capgròs, que denunciava les dificultats administratives que l'escola Granja 
Escola Casa Nostra va tenir per aconseguir la seva homologació. 

Es tracta d'una escola privada, que publicita que imparteix ensenyament infantil, primària i 
secundària basat en el homeschooling (fer escola a casa). 

L’escrit detalla que per poder homologar aquesta escola,  i davant les traves de 
l'administració, els seus promotors van haver de recórrer al Consolat Britànic, on segons 
afirmen, després de conèixer el projecte educatiu i l'ideari del centre, se'ls va tramitar 
l’homologació, exigint una infraestructura adequada pel numero de nens i pel projecte 
d'escola.   

D'aquesta manera, acaba el text, un projecte local, amb mestres locals i en la nostra llengua, 
el projecte Granja Escola Casa Nostra, s'ha transformat en International Rural School i seguirà 
el British National Curriculum. 

En conseqüència, el Grup Municipal d'ERC-Moviment d'esquerres formula la següent 
pregunta: 

 

1. Quin paper ha jugat l'Ajuntament de Mataró en aquest procés?   

2. Com es vehicula una escola que segueix el sistema curricular britànic a la nostra ciutat? 
Forma part del projecte educatiu de la ciutat? Participa al debat educatiu actual? 

3. Quina és la posició al respecte de l'Institut Municipal d'Educació? “ 

 

 

 

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

Habitatge, diu que en quan al paper que juga l’ajuntament, li puc dir que el contacte que tenim 

amb aquesta escola ve quan han de legalitzar la seva activitat que estat exercint en un sòl no 

urbanitzable, per tant, qualsevol activitat que es realitzi requereix d’una tramitació especial i 
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l’aprovació del Departament d’Urbanisme de la Generalitat. Ara el que estem fent és tramitar 

aquest pla, mirant que aquesta infraestructura adequada pel número de nens s’adeqüi al lloc 

on ho volen fer i a les normativa urbanística del sòl no urbanitzable. Aquesta és la intervenció 

que hem tingut des del servei d’urbanisme. Al tema pedagògic li contestarà el Sr. Vadell. 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que totes les 

autoritzacions i homologacions de caràcter acadèmic depenen única i exclusivament del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sense que els Ajuntament 

tinguem cap paper ni informatiu ni de tramitació. Jurídicament no ens consta que hagi cap 

escola en el Registre de centres educatius municipals. Per tant entenem que fan de moment 

activitats preescolars, extra curriculars i funcionant com a escola rural, fent activitats de lleure, 

colònies, etc. Probablement sí que forma part del projecte educatiu, és un procés participatiu, 

obert a tota la ciutadania, per tant, si forma part d’aquest projecte educatiu i d’aquest procés 

que hem engegat perfecte A més, recordem que està obert a tota la ciutat, entitats esportives, 

culturals, etc. I si participa en el debat educatiu, encantat de rebre’ls, no només són centres 

reglats els que vénen a aquest debat. La posició al respecte és de la direcció d’ensenyament, 

perquè projecte d’escola jurídicament consolidat no ens consta. 

 

 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, respon que no es pot 

negar que hi ha una escola, ells diuen que ho és. Per tant, alguna solució com escola que hi 

és a Mataró hauríem de trobar des de l’Ajuntament. Entenc que no és competència municipal 

però sí que haurien de gestionar d’alguna manera, més que res, pel bé dels infants que allà 

s’estan escolaritzant. És una escola que està impartint la seva educació a la nostra ciutat. 
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23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER INSTAL•LAR 

UN PUNT D’INFORMACIÓ A MATARÓ PARC. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Un dels hàndicaps actuals de la nostra ciutat és l’estat en que es troba el teixit industrial, que 
caldria revitalitzar d’una vegada per totes ja que aporta valor afegit a l’economia local. Mentre 
això no sigui una realitat, el sector dels serveis és dels que dóna més oportunitats de negoci i 
feina als mataronins. 
 
Mataró ja fa anys que espera l’arribada del Corte Inglés, fet que al nostre entendre suposaria 
un revulsiu per a la ciutat. Però, mentre esperem aquest esdeveniment anunciat tantes 
vegades infructuosament, pensem que cal ser imaginatius per tal de dotar de vitalitat a d’altres 
sectors, com ara el comerç i la restauració de la nostra ciutat. 
 
Segons alguns estudis, l’espai del Mataró Parc acull anualment uns 15 milions de visitants, 
entre els quals entre un 65 i 75% són de fora la ciutat. Normalment, aquests visitants no es 
desplacen cap a la ciutat. Pensem que és un volum de visitants als quals podríem donar a 
conèixer la nostra ciutat. Possiblement no són coneixedors de que disposen d’altres 
experiències comercials, de serveis, gastronòmiques i culturals ben a prop i que paga la pena 
donar-les a conèixer  
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres fa el següent prec:: 

Primer. El govern municipal instal·larà un punt d’informació al Mataró Parc. 

Segon. En aquest punt d’informació es promocionarà l’oferta cultural, gastronòmica, de 
serveis, zones de vianants, del patrimoni històric i museístic, de l’entorn natural de la ciutat i 
d’altres que es considerin rellevants. 

Tercer. En la tasca de promoció també s’emprarà l’ús de les noves tecnologies.” 

 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu que 

com a antecedent, a la fi del 2006 des de llavors IMPEM es va fer una prova d’informació 

turística de la ciutat dins de les instal·lacions del Mataró Parc. Aquesta acció que consistia en 

tenir una persona física en un estand on donava informació de la ciutat en tota la temporada 

d’estiu no va funcionar bé, ja que els usuaris no demanaven informació atès que centraven la 
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seva visita en el centre comercial específicament per comprar. Malgrat això, l’estiu del 2007 es 

torna a provar però tampoc va ser un èxit. Aquestes iniciatives sempre han estat 

condicionades a la cessió d’espai per part del Mataró Parc. Dit això, enguany i amb la mateixa 

preocupació que tenen vostès, hem instal·la dues pantalles digitals gegants a l’entrada de la 

ciutat, per tal de poder oferir informació dels comerços, mercats i activitats diverses que es fan 

a la ciutat. Aquestes pantalles incorporen l’ús de les noves tecnologies. Estan situades a 

espais d’entrada a la ciutat Via Europa i Camí Ral, Avinguda Maresme. S’han instal·lat fa molt 

poc i encara no estan en funcionament ja que estem treballant la programació i contingut des 

de l’àrea de promoció de ciutat juntament amb el servei de comunicació de l’Ajuntament. 

Treballem per poder tenir-les en funcionament a final d’aquest mes, per la campanya de 

Nadal. Esperem que a finals d’aquest mes ja el tinguem solventat.  

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores i 58 minuts del vespre, el Sr. 

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

 

 

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