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ACTA NÚM. 07/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE JUNY DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u de juny de dos mil 

disset, essent les 19:15 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) 
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 PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
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No assisteix a la sessió la Sra. Mª Luisa Merchán Cienfuegos, regidora del grup municipal 

Socialista. 

 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor Accidental de Fons Municipals, Sr. Joan Francesc Clariana 

Roig. 

 

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 

5004/2017 de 29 de maig 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 1 de juny de 2017 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 

regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper 

dijous 1 de juny de 2017, a les 19,20 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 del dia 4 de maig de 2017. 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

 JUNTA DE PORTAVEUS 

 

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

29-5-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa per instar al Govern de l’Estat per a la supressió de la taxa de 

reposició d’efectius en la funció pública, la modificació de la regla de despesa i la 

flexibilització dels criteris de despeses efectuades amb el superàvit. 
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2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

29-5-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat que esclareixi el destí dels 97’2 ME aportats 

l’any 2009 pel Ministerio de Fomento dins el traspàs de la NII al seu pas pel Maresme i 

per què renegociï un nou Conveni amb el mateix Ministeri per no perdre els 400ME 

acordats l’any 2008. 

 

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

29-5-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport 

al poble Rifeny. 

 

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

29-5-2017, presentada pel grup municipal Socialista per recuperar places residencials per 

a gent gran i centres de dia als municipis. 

 

 

 DICTAMENS 

 

 ALCALDIA 

 

3 Aprovació canvi representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Mataró. 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

    

 Direcció de Recursos Humans 

 

4 Aprovar la modificació de la Plantilla de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017. 

 

 

 Servei de Compres i Contractacions 

 

5 Adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat 

municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel•la 90, per destinar-la a producció 

agrícola. 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

  

 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

6 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit 

discontinu Cafè Nou / Cercle Catòlic  / Angeleta Ferrer,  i aprovació definitiva de la 2a 

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. 
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 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 

 

 Igualtat i Ciutadania 

 

7 Adhesió a la Xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans 

 

8 Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per dur a terme 

horts urbans a la nostra ciutat. 

 

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

per a la construcció d’una estació d’autobusos interurbans a Mataró. 

 

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

Ciudadanía sobre el dèficit de canviadors per a nadons en zones accessibles tant per 

dones com per homes. 

 

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

Catalunya-MES per sol•licitar la no penalització dels jocs infantils a l’espai públic. 

 

 

  

 PRECS I PREGUNTES 

 

13 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de la 

proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple municipal. 

 

14 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de 

sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest Ajuntament 

en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat de Mataró dita 

coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament sobre l’esmentada 

àrea. 

 

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

sobre l’ampliació de Mataró Parc. 

  

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

l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí 

 

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

Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó.  

 

18 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa per la creació d’una funerària municipal. 
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19 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

l’ampliació de zones d’aparcament en bateria amb les places marcades. 

  

20 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport 

dels grups d’ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i la regidora no adscrita, sobre el control i 

l’impacte de les antenes de telefonia mòbil. 

 

21 Prec que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i 

VOLEMataró, amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA per la retirada de les 

plaques franquistes existents a les façanes d’immobles particulars. 

 

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la 

retirada de simbologia franquista.  

 

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es millori 

i s’incrementi la  col•laboració entre els diferents serveis municipals i el cos superior de 

Policia per lluitar contra les ocupacions il•legals. 

 

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

sobre la situació de l’escola rural a les Cinc Sènies.  

 

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

s’eliminin de manera immediata pintades i grafitis amb missatges que incitin a l’odi i a la 

violència contra qualsevol col•lectiu de l’espai públic mataroní. 

 

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

possibles conseqüències de retardar els tràmits d’ampliació de la gran superfície 

comercial del nord de la ciutat. 

 

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre pintades en 

edificis de titularitat privada. 

 

28 Prec que presenta la regidora no adscrita respecte la instal•lació de parcs de salut. 

 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, cinc minuts abans del previst però complint l’acord que es 

va acordar a la Junta de Portaveus d’iniciar el Ple si estaven tots els regidors. 

 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE MAIG DE 2017. 

 

 

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

que votarà en contra de l’aprovació de l’acta del ple anterior perquè constata que no s’ajusta 

literalment. Esperem que el secretari prengui nota i demanem que les actes siguin fidels a les 

nostres intervencions i al que passa realment en el ple municipal 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que votarà en contra pels 

mateixos motius que ha exposat el Sr Cuellar, ja que hem contrastat que el que hi ha al 

redactat no és la transcripció literal. 

 
 
 
El senyor Manuel Monfort, Secretari General de la Corporació, informa que les actes no son 

una transcripció literal perquè la Llei Municipal de Catalunya ho prohibeix. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 

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

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

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

d’Unitat Popular (2) 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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) . 
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2   - DESPATX  OFICIAL 

 

  JUNTA DE PORTAVEUS 
 

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per instar al Govern de l’Estat 
per a la supressió de la taxa de reposició d’efectius en la funció pública, la 
modificació de la regla de despesa i la flexibilització dels criteris de 
despeses efectuades amb el superàvit. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de maig de 2017, amb els vots 
favorables (21):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC-MES 
(4), VOLEMataró (2), CUP (2) i  ICV-EUIA (1), l’abstenció del grup municipal de 
PxC (1) i el vot en contra dels grups municipals de C’s (3) i PPC (2).  

 
 

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

 
“PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques perquè procedeixi a modificar la política de restricció a 
l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, 
procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius.  
 
SEGON.- Reclamar del Govern de l’Estat l’aprovació de modificacions 
reglamentàries per tal d’atenuar els efectes de les actuals limitacions en la regla 
de la despesa imposades pel Ministeri Hisenda i Funció Pública sota el pretext del 
compliment de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
atesa la situació econòmica i financera que el sector públic local presenta avui.  
 
TERCER.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 
els grups polítics del Congrés i Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya i a 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “ 

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

Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya per demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
que esclareixi el destí dels 97’2 ME aportats l’any 2009 pel Ministerio de 
Fomento dins el traspàs de la N-II al seu pas pel Maresme i per què renegociï 
un nou Conveni amb el mateix Ministeri per no perdre els 400ME acordats 
l’any 2008. 
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   Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de maig de 2017 per unanimitat de 
tots els grups municipals 

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

 

 

“1.- Reclamem al Departament de Territori i Sostenibilitat a esclarir el destí dels 
97’4 ME transferits pel Ministeri l’any 2009 i que mai han estat invertits en allò que 
van acorda les administracions Autonòmiques i Estatals. 
 
2.- Demanem al Departament de Territori i Sostenibilitat que clarifiqui si l’Estat ha 
de transferir 302’6ME o bé els 400ME ja que la diferència és pràcticament d’un 
25% i per tant la diferència de l’ inversió també seria substancialment diferent.         
 
3.- Demanem que les millores de la N-II al seu pas per Mataró abastin tota la seva 
extensió, ja que sembla demostrat que el finançament d’aquesta millora ja es va 
lliurar al Govern Català i ara, 8 anys després, els mataronins no podem acceptar ni 
pedaços ni solucions a mitges que semblen més pensades per afavorir la venda 
de promocions d’habitatges i locals comercials que ha solucionar els problemes de 
mobilitat històrics de la nostra ciutat. 
 
4.- Instem a ambdues Administracions, Ministerio de Fomento i Departament de 
Territori i Sostenibilitat a, si cal, renegociar el Protocol i el Conveni signats els anys 
2008-09 per tal de millorar la Mobilitat a la Comarca del Maresme i òbviament 
també a la seva capital Mataró, per tal de que els nostres conciutadans vegin 
convertida en una via urbana i pacífica la N-II, que aquesta carretera deixi de ser 
l’històric mur que separa les poblacions del mar, al qual s’afegeix també la via del 
tren, i es millorin els entorns de la façana marítima a Mataró-Maresme. 
 
5.- Comunicar aquests acords a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat.” 

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

Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular de suport al poble Rifeny. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de maig de 2017, amb els vots 
favorables (22)  de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CiU (5), ERC-MES 
(4), VOLEMataró (2), CUP (2), ICV-EUIA (1) i PxC (1), i les abstencions 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: 
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“Primer. L’Ajuntament de Mataró rebutja de forma incondicional qualsevol tipus de 
violència que s’exerceixi contra la llibertat d’expressió de la població del Rif. 
 
Segon. L’Ajuntament de Mataró reclama la desmilitarització del Rif com a mesura 
per garantir l’exercici d’un diàleg normalitzat. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Mataró reclama al Regne del Marroc el reconeixement 
del Moviment Popular Rifeny com a interlocutor i agent polític. 
 
Quart. L’Ajuntament de Mataró difondrà públicament aquesta declaració 
institucional i es compromet a elevar-la al Consell Comarcal del Maresme, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes de Catalunya.” 

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

Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal Socialista per 
recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. 

 

 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de maig de 2017, amb els vots 
favorables (23):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), C’s (3), 
PPC (2), VOLEMataró (2), CUP (2), PxC (1) i  ICV-EUIA (1), i el vot en contra del 
grup municipal de ERC-MES (4).  
 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 
 
“1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
 
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de 
gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei 
d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que 
determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia 
i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els 
terminis de gestió previstos a la Llei.  
 
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes 
Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau 
de dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia 
públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions 
vinculades a residència.  
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1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent 
per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que 
qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.  
 
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre 
de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de 
concert, col·laboració o prestació vinculada, de manera que:  

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les 
residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.  

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins 
municipis seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells 
comarcals.  

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de 
serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos 
pel Govern de la Generalitat.  

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia 
públiques. En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de 
prestacions vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades.  
 
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves 
residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts 
que actualment romanen tancats.  
 
1.6.-  Publicar mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual 
pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre 
revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de 
revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.  
 
1.7.- Reunir-se, en els propers mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments 
de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o 
projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals. 
 
2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 
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DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 
 

3  -  APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN EL CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 

MATARÓ. 

 

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

la proposta següent: 

 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir a la designació del 
Sr. Pere Pascual com a representant municipal en el Consorci del Museu d’Art Contemporani 
de Mataró en el que l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern. 
 
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant municipal Sr. Pere 
Pascual i nomenar al Sr. Ramon Pujà i Noé i a la Sra. Maria Lourdes Cirlot Valenzuela com a 
representants municipals en el Consorci del Museu d’Art Contemporani de Mataró en la qual 
participa l’Ajuntament de Mataró.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.-  Designar al Sr. Ramon Pujà i Noé i a la Sra. Maria Lourdes Cirlot Valenzuela, 
representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci del Museu d’Art Contemporani de 
Mataró en substitució del Sr. Pere Pascual.” 

 
 
 
 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que aquest canvi es va aprovar en 

junta de portaveus. Aquí és planteja l'aprovació d'un representant de l'Ajuntament de Mataró 

del Consorci del Museu d'Art Contemporani. El Sr. Pascual no ha dimitit sinó que ha estat 

destituït; ja que aquest senyor va ser escollit per la seva vàlua personal, ens agradaria que el 

Sr. Alcalde ens expliqués què ha canviat des de aleshores. El nostre vot serà contrari i volem, 

deixar clar que no posem en dubte la capacitat dels dos nous membres però crida l'atenció 

que ara es proposin dues persones per l'espai que ocupava només una. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, exposa 

que és cert que es va aprovar en junta de portaveus de la que vostè no forma part i això no 

s'aprova en comissió informativa. Aquest matí he enviat a tots els portaveus una breu 

ressenya d'aquestes dues persones. Els estatuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani 

preveuen un total de 12 vocals a més de un president i dos vice-presidents. Tres d’ells són 

directament de la Fundació Carme Lluis Bassat i els altres 9 de les altres institucions que 

puguin formar part. En aquest moment només forma part l'Ajuntament de Mataró, per això hi 

ha vacants. S'ha pensat que s'incorpori alguna persona més però s’havien de deixar vacants 

per la possibilitat que una altra institució entrés. També el fet d'anar fent un relleu de perfils i 

de persones que res té a veure amb que hagin fet cadascú dels que han format part. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que les explicacions no són les que 

en principi ens farien canviar la nostra posició. Continuarem votant que no. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que no pensava intervenir, però aquestes explicacions ens 

les hauria d'haver donat en el lloc adient. El Sr. Pere Pascual diu en facebook que ha estat 

destituït sense cap raó i que ha estat la venjança del regidor de cultura per les seves 

constants crítiques a la seva nefasta gestió. Crec que mereixíem una explicació plausible, i tal 

com deia la Sra. Caballero no és per les persones que entren, que em semblen molt vàlides, 

sinó que aquest fet desvirtua el punt aquest, per tant el nostre vot serà d'abstenció. 

 

 

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

que el seu vot anava ser favorable, però desprès d'escoltar la intervenció de l'Esteve Martínez 

ens hem quedat una mica alarmats i no volem ser partícips d'aquests fets i ens abstindrem. 

 

 

 

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

manifesta que anàvem a abstenir-nos perquè en la part de la informació del Sr. Fernández 

s'ha deixat algunes dades, com que alguns d'aquests senyors havien anat a les llistes 
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electorals municipals. Estan en el seu dret i no els inhabiliten però si ens envien un micro 

curriculum, crec que és rellevant. Els hi demanaria que aquesta informació que ha donat el Sr. 

Martínez i  la Sra. Caballero no es va lliurar en la junta de portaveus, i poder eliminar aquest 

punt de l'ordre del dia i poder parlar amb una mica més de calma. 

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4).  

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

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent als 

membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1 i corresponent als membres del grup municipal 

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

 
 
 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Direcció de Recursos Humans 

 

4   - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2017. 

 

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

següent 
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“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre 
de 2016, aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2017, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 16 de 
febrer de 2017, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
 
Segons informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans, de data 18 de maig de 2017, que consta en el present l’expedient i que es 
dóna per reproduït, es proposen unes modificacions que afecten la plantilla de personal 
funcionari i de personal laboral d’aquesta Corporació, respecte de les quals es detalla el seu 
cost econòmic. 
 
Del referit informe es desprèn que aquesta proposta de modificació de la plantilla del personal 
funcionari i laboral es pot classificar atenent el tipus de règim jurídic del personal al servei de 
les administracions públiques en: 
 
Plantilla de personal funcionari 
 

- Reconversió d’una plaça de conserge, grup AP, a una plaça d’auxiliar administratiu/va, 
subgrup C2, de l’Escala Administració General, subescala auxiliar. 

 

Plantilla de personal laboral  

 

- Modificació de grup d’una plaça de peó especialista I, grup AP, al subgrup C2. 

- Reconversió d’una plaça de peó especialista, grup AP, a una plaça de peó, grup AP. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de programes, subgrup C1, de la plantilla 
de personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de la plantilla de 
personal funcionari. 

- Creació de cinc places de professor/a titular secundària A i una plaça professor/a titular 
secundària B. 

- No amortització de tres places, subgrup C2 que quedaran vacants un cop es porti a 
terme el procés selectiu per cobrir tretze places d’administratiu/va, mitjançant promoció 
interna, i reconversió de les mateixes a places d’auxiliar administratiu, subgrup C2, de 
l’Escala Administració General, subescala auxiliar, de la plantilla de personal 
funcionari, en cas que les places d’origen no siguin places d’aquesta escala. 

 

- Canvi de règim de tres places d’auxiliars de serveis, subgrup C2, de la plantilla de 
personal laboral, a tres places d’auxiliar de serveis, subgrup C2, de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, de la 
plantilla de personal funcionari. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1, de la plantilla de 
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, de 
l’Administració Especial, subescala Serveis Especials, Comeses Especials, de la 
plantilla de personal funcionari. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1, de la plantilla de 
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, de 
l’Administració Especial, subescala Serveis Especials, Comeses Especials, de la 
plantilla de personal funcionari. 
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Aquesta proposta de modificació de la plantilla ha estat tractada en la corresponent Mesa 
Paritària, en sessió celebrada en data 18 de maig de 2017, tal i com consta a la corresponent 
acta, que s’incorpora a l’expedient.   

 

L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que “l’entitat local aprovarà anualment la 
plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el 
total de les retribucions del personal que es dedueixi d’aqueixa i de la relació de llocs de treball 
serà  un dels documents que integraran el pressupost.” 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, 
o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir 
en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi l’expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
 
L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no requereix la publicació de 
tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que correspon  al Ple municipal l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
 
L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la modificació de les 
plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la 
modificació d'aquell. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, regula a l’article 283.4 que “S'ha de trametre còpia de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el 
termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.”. 
 
La plantilla s’ha d’ajustar a les previsions fetes per la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, actualment prorrogada per a l’exercici 2017 
fins a l’aprovació de la nova Llei, de conformitat amb l’article 134.4 de la Constitució 
Espanyola, així com també a les previsions que es contemplin a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat que s’aprovi per a l’exercici 2017. 
 

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

l’any 2017 en el sentit següent: 
 

Plantilla de personal funcionari 
 

- Reconversió d’una plaça de conserge, grup AP, a una plaça d’auxiliar 
administratiu/va, subgrup C2, de l’Escala Administració General, subescala 
auxiliar. 

 

Plantilla de personal laboral  

 

- Modificació de grup d’una plaça de peó especialista I, grup AP, al subgrup C2. 

- Reconversió d’una plaça de peó especialista, grup AP, a una plaça de peó, 
grup AP. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de programes, subgrup C1, de la 
plantilla de personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de la 
plantilla de personal funcionari. 

- Creació de cinc places de professor/a titular secundària A i una plaça 
professor/a titular secundària B. 

- No amortització de tres places, subgrup C2 que quedaran vacants un cop es 
porti a terme el procés selectiu per cobrir tretze places d’administratiu/va, 
mitjançant promoció interna, i reconversió de les mateixes a places d’auxiliar 
administratiu, subgrup C2, de l’Escala Administració General, subescala 
auxiliar, de la plantilla de personal funcionari, en cas que les places d’origen no 
siguin places d’aquesta escala. 

- Canvi de règim de tres places d’auxiliars de serveis, subgrup C2, de la plantilla 
de personal laboral, a tres places d’auxiliar de serveis, subgrup C2, de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, de 
la plantilla de personal funcionari. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1, de la plantilla de 
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, de 
l’Administració Especial, subescala Serveis Especials, Comeses Especials, de 
la plantilla de personal funcionari. 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1, de la plantilla de 
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, de 
l’Administració Especial, subescala Serveis Especials, Comeses Especials, de 
la plantilla de personal funcionari. 
 

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

trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que s’ abstenen. No perquè no estiguem a favor de desenvolupar la carrera 

dels nostres funcionari, però creiem que hi ha marge per amortitzar vacants. El nostre vot serà 

d'abstenció perquè seria una oportunitat de reduir la plantilla d'aquesta corporació. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i 

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: 6,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 

 

5   -  ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU 

D’UNA PARCEL•LA DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA A MATARÓ 

AL POLÍGON 6 PARCEL•LA 90, PER DESTINAR-LA A PRODUCCIÓ 

AGRÍCOLA. 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 
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“Examinat l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús 
privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per 
destinar-la a producció agrícola, mitjançant procediment obert. 
 
El cap de Projectes de Serveis Territorials, per mitjà d’informe de data 11 de maig de 2017 ha 
valorat la proposició presentada per l’únic licitador, el Sr. Josep Cantallops Villanova, i informa 
que s’ajusta a les especificacions del plec de clàusules que regeixen la concessió. 
 
 D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat 
conferides, PROPOSA a l’Ajuntament en Ple  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adjudicar la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel·la de propietat 

municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per destinar-la a producció 
agrícola, a favor del Sr. Josep Cantallops Villanova,  per un cànon anual de 150,00 €. 

 
Segon. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’adjudicatari aporti, en el termini màxim 

de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació: 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 94,86 euros, 
equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat. 

 
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 

 
Tercer. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’adjudicatari 

disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent 
contracte administratiu. 

 
Quart. Requerir a l’adjudicatari a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent 

al de la notificació del present acord, aboni l’import de 133,04 euros, per la publicació 
de l’anunci de licitació en el BOP.  
 

Cinquè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el BOP i el perfil del 
contractant. “ 

 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que ha coincidit que aquesta proposta de resolució torna 

al ple precisament en fira i porta algunes cantarelles que ens són molt familiars i alguna ve 
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molt al cas com regal, regal, perquè en definitiva el que fa l'Ajuntament és regalar-lo. Estic 

d'acord amb la filosofia d'emprar tots els recursos necessaris per reconduir les terres que són 

ermes però no a regalar-les a una persona que traurà profit sense que l'Ajuntament només 

tregui 150€ a l'any durant set anys, en sembla desproporcionat. Crec que hi havien unes altres 

solucions que ja vam comentar i no pas la de cedir a aquest senyor l'explotació de la finca que 

li donarà un rendiment agrícola. Votaré en contra. 

 

 
 

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

que els hagués agradat molt que es poses a l'abast de les diferent entitats que formen part del 

tercer sector mataroní i que treballen amb els col·lectius més vulnerables, per tirar endavant el 

compromís de l'Ajuntament de vetllar per l'ocupació de les persones més vulnerables. En el 

pacte de l'Ajuntament amb el tercer sector hi ha una mesura per la cooperació i elaboració de 

projectes socials. Aquesta era una bona possibilitat per tirar endavant aquest pacte. 

 

 
 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que va demanar 

que es repensés aquest projecte i es col·laborés amb altres entitats, que es donessin un 

aspecte social. He arribat a pensar que en aquest Ajuntament hi ha dificultats i s'hauria 

d'estudiar per aprofitar oportunitats com aquesta. S'ha de donar un valor positiu a la terra i un 

valor com cal. 

 

 

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

serà el mateix de l'altre ple en que es va portar aquest tema i que va ser contrari, amb la 

mateixa argumentació que ha expressat el Sr. Martínez. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

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 de Plataforma per Catalunya (1).    

Vots en contra: 10, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya.  

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

6  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DISCONTINU CAFÈ NOU / 

CERCLE CATÒLIC  / ANGELETA FERRER,  I APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE LA 2A 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: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 2 de març de 2017, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit discontinu del Café Nou/ Cercle Catòlic/ 
Angeleta Ferrer, amb suspensió de llicències i tramitació de plans urbanístics derivats, així 
com l’addenda segona del Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la 
Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu de l´ús i obtenció de la finca “El Café Nou i el 
seu pati”. 
 
El projecte i l’addenda segona del conveni han estat sotmesos a informació pública, mitjançant 
publicació al BOP de 15 de març de 2017, a La Vanguardia el 9 de març de 2017, al tauler 
d’edictes electrònic el 3 de març de 2017 i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions, si bé la Unió de Cooperadors 
de Mataró, SCCL, en diverses reunions, ha manifestat el seu interès en que l’addenda segona 
de Conveni, tingui en compte els acords i Convenis signats al llarg del temps en relació al 
Patrimoni històric de la UCM, i en concret pel que fa al Cafè Nou i al Pati del Cafè Nou, la 
Moció conjunta de tots els Grups Municipals aprovada en el Ple de data 23/09/1993, i en la 
que en la seva part dispositiva es fa constar que «un cop garantida la recuperació, 
l'Ajuntament proposarà i aprovarà en el seu cas, previ acord amb les parts implicades, un Pla 
d'Usos i Activitats pel conjunt d'aquest sector que faci possible el següent: (...)». Per això 
proposa afegir al final del 2n paràgraf de l’apartat b) de la III manifestació, el següent: 
 
“Els usos de l'àmbit de la Presó que es traslladen a l'Angeleta Ferrer, seran d'acord amb els 
propis interessos i finalitats de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, en el sentit que 
es reflecteix en el Conveni signat el 16/04/2015, i per tant tots els acords signats entre 
aquestes mateixes parts en relació al Cafè Nou i al seu Pati, s'aplicaran i s'entendran també 
en relació a l'espai i/o usos que passen a l'àmbit de l'Angeleta Ferrer de la Plaça de Cuba.” 
 
No hi ha inconvenient en acceptar la proposta de la Unió de Cooperadors, no modifica el 
contingut dels pactes ni el redactat de la Modificació puntual del pla general. 
 
 El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’Ajuntament, ha estat el següent:  
 
- Presenta informe favorable, el servei de Mobilitat municipal, el 6 d’ abril de 2017. 

 
- No presenten els informes sol·licitats, en el termini d’un mes, previst a l’article 85.5 del 

Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, per la qual 
cosa es pot continuar amb la tramitació, d’acord amb l’article 80.4 de la Llei 39/2015 d’ 1 d’ 
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació 
als aspectes següents: 

 
a) Trames comercials i trames urbanes consolidades, de la Generalitat de Catalunya. 
b) Patrimoni arquitectònic i geològic, de la Generalitat de Catalunya. 
c) Àrea de Gestió d’Espais Públics municipal. 
d) Direcció de Cultura municipal. 

 
Vist l’informe jurídic precedent; els articles 79, 85.5, 96 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 
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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 provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit 
discontinu del Café Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, redactada pel servei tècnic 
municipal. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’addenda segona del Conveni amb el Patronat Sagrada 
Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, amb la modificació a la part 
expositiva proposada per la Unió de Cooperadors, que s’estima, i autoritzar a l’alcalde per a la 
signatura. 
 
Tercer.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars 
del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport 
informàtic, de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit discontinu del Café 
Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer. 
 
Quart.- Publicar l’acord segon, relatiu al conveni, en el Butlletí Oficial de la Província, als 
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal, amb la indicació que el text íntegre 
del 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. 
 
Cinquè.- Trametre còpia de l’addenda segona del Conveni aprovada, un cop signada, 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. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Igualtat i Ciutadania 

 

7  -  ADHESIÓ A LA XARXA MUNDIAL DE CIUTATS AMIGUES DE LES 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) impulsa el programa Age-friendly cities en favor 
de la salut i el benestar de les persones grans i té com a principal objectiu afavorir 
l’envelliment actiu en el marc d’una xarxa mundial de ciutats que cerquen la mateixa finalitat. 
 
2. Un dels objectius estratègics de l’Ajuntament de Mataró és vetllar per la qualitat de vida de 
les persones grans de Mataró i potenciar l’envelliment actiu de la nostra ciutadania. Aquest 
objectiu requereix, necessàriament, de la col·laboració en xarxa de tots els agents locals que 
treballin en aquest àmbit. 
 
3. El projecte Mataró ciutat amiga de la gent gran és un gran repte i una magnífica oportunitat 
per treballar conjuntament en el marc d’una xarxa mundial, coneixent altres experiències més 
o  menys similars a la nostra i, especialment, teixint el conjunt de complicitats que siguin 
necessàries per assolir els objectius marcats. 
 
4. Aquest projecte requereix la participació de les persones grans i dels governs locals. Per 
una banda, es basa en la participació de les persones grans en el diagnòstic de les condicions 
de la ciutat i en les fases posteriors del disseny i la implementació del pla d’acció. El projecte 
pretén treballar en l’anàlisi i millora de les vuit dimensions entorn a les quals s’organitzarà el 
seu desenvolupament: 
 

 La participació social i cívica 

 La mobilitat i el transport 

 L’accessibilitat i l’ús dels espais públics i privats 

 L’habitatge 

 Els serveis socials i els de la salut 

 Les relacions de suport i ajuda mútua 

 El respecte, les desigualtats i les condicions d’inclusió 

 La comunicació i la informació 
 
5. L’informe de la cap de la Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran i l’informe jurídic. 
 
Per tot això exposat, considero oportú proposar l’adopció, per par de l’Ajuntament en Ple, de 
l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud a l’Organització Mundial de la Salut de l’adhesió de Mataró a la 
Xarxa mundial de ciutats amigues de les persones  grans amb l’objectiu de treballar 
conjuntament amb la ciutadania per aconseguir un entorn que fomenti l’envelliment actiu de la 
població del nostre municipi. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament de Mataró per a la signatura dels 
documents que siguin precisos per a formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la  
Xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans d’acord amb el procediment establert 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i a la Diputació 
de Barcelona.” 

 

 

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

manifesta que votaran a favor. Vull fer una reflexió, està molt bé fer aquestes propostes, segur 

que es fan amb la millor intenció, però sobre el punt 28, dir que alguns grups hem presentat 

aquest mateix punt anteriorment. Amb això vull dir que s’ha d’instar a que es sigui una mica 

més àgil, i apart de quedar bé que es facin realitat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

8   - ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1  La Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya té per objectiu el desenvolupament de 
polítiques públiques adreçades a assegurar els drets i llibertats de totes les persones més 
enllà de les seves identitats, expressions de gènere o orientacions afectives i sexuals. Així 
com per a compartir experiències i coneixements i sumar sinèrgies per incrementar la 
capacitat conjunta d’acció política i social. 
 
2.  La ciutat de Mataró s’ha mostrat sempre com a una ciutat acollidora, respectuosa amb la 
diversitat, els drets i les llibertats dels seus ciutadans i ciutadanes. L’adhesió a la Xarxa de 
municipis LGTBI de Catalunya és una oportunitat  per donar visibilitat a totes les accions que 
es desenvolupen en matèria d’igualtat de gènere i poder compartir experiències amb d’altres 
pobles i ciutats de Catalunya envers aquests col·lectius. 
 
3. Considerant que les finalitats d’aquesta Xarxa són: 

- Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat,  a la 
identitat  de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.  

- Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI. 
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- Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les polítiques 
públiques dels diversos àmbits competencials.  

 
4.  I, vist l’informe de la cap del Servei d’Igualtat, Joventut i Gent Gran i l’informe jurídic. 
 
Per tot això exposat, considero oportú proposar l’adopció, per de l’Ajuntament en Ple, de 
l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a  la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya. 

 
Segon.- Nomenar com a representant l’alcalde president de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament de Mataró, Sr. David Bote Paz ,  per 
signar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments constituents per a la creació de la 
Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, del qual s’adjunta una còpia literal. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Xarxa de Municipis LGTBI.” 

 

 

 

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

que no votaran favorablement. Creiem que sí que cal respectar la diversitat d’orientació 

sexual, de fet l’Ajuntament i altres institucions ja s’encarreguen d’aquesta tasca. La finalitat de 

LGTB  de Catalunya ja la busquen les actuals institucions, entenem que la seva tasca radica a 

la difusió d’una interpretació de les relacions sexuals afectives i no pas de les implicacions 

polítiques. Vincular la igualtat de gènere, que és una lluita per la justícia amb LGTBI, es 

desvirtuar la causa de la lluita de la igualtat per les dones ja que es barregen dos temes. 

Pensem que la perspectiva de gènere és una cosa subjectiva i que per tant s’han de buscar 

polítiques públiques que beneficiïn a la societat. A més ens preguntem perquè hem de fer 

divisions entre ciutadans que tenen una determinada orientació sexual. És per això que 

nosaltres no veiem necessària aquesta adhesió a la xarxa i per tant el nostre vot serà el de 

l’abstenció.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

 
 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

9  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER DUR A TERME HORTS URBANS 

A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

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

resolució següent: 

 

“A Catalunya i també a Mataró, així com a moltes ciutats tant a dins como a fora del nostre 
territori, es porten a terme diferents projectes d’horts urbans. Aquestes iniciatives plantegen 
una nova funció per solars en desús, així com, també serveixen de millora pel medi ambient, 
per  crear teixit social als barris i aposta per una estructura urbana més sostenible creant 
ciutats més humanes.  
 
La creació i posada en pràctica d’ aquests tipus d’ iniciativa, neix com una alternativa 
sostenible, tant des de el punt de vista econòmic, mediambiental com social. Es una 
alternativa on es treballen molts valors de ciutat de forma col·lectiva i cooperadora, on es 
fomenta la participació activa, l’educació mediambiental, la convivència generacional, al 
mateix temps serveixen per recuperar espais buits, es constitueixen espais verds, millorant la 
qualitat mediambiental. 
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El nostre Grup Municipal, es coneixedor que existeixen projectes al barri de Cerdanyola, per 
exemple, que tant la associació de veïns como diferents entitats han presentat a l’Ajuntament 
de Mataró, amb l’ intenció de posar en marxa una xarxa d’ horts urbans i donar un ús profitós, 
basat  en el be comú. Ens podríem remuntar a propostes de l’any 2008, que any darrera any, 
han estat reclamades, tant als consells territorials i diferents reunions amb els regidors 
delegats del moment.  El propi ajuntament en l’any 2006 es va comprometre a estudiar una 
xarxa d’horts urbans al Municipi.  
 
Al 2012 amb una de les múltiples reunions amb l’associació del barri de Cerdanyola i d’altres 
entitats, es va arribar a uns acords, les entitats havien de presentar un projecte d’horts urbans 
i l’Ajuntament es comprometia a posar-ho en marxa.   
 
Les diferents entitats implicades en aquests projecte, van complir la seva part presentant un 
projecte amb objectius,  a l’ espera de que l’ajuntament tires endavant adequació Técnica, les 
bases pel concurs públic etc.. 
 
 Cinc anys després ens hi troben al mateix punt de sortida sense conèixer cap avanç al 
respecte. Consideren des de el nostre Grup Municipal que ja es hora es doni  data d’inici, es 
coneguin, les gestions fetes per tirar endavant el projecte presentat, i es comenci a moure 
aquesta iniciativa,  es posi  dates d’execució, així com es faci l’adequació de l’espai sol·licitat.  
 
Ja es hora que la nostre ciutat, es desenvolupin o es posin en marxa projectes d’horts urbans,  
que  com hem dit a l’inici,  no només la ciutat guanya en medi ambient, neteja, aprofitament i 
recuperació amb dignitat d’ espais públics deteriorats pel desús i abandonament,sino es 
treballen  valors, com la cohesió, educació medioambiental, oci saludable, socialització de 
col·lectius amb mancances o vulnerabilitats, es desenvolupa la coneixença del veïnat i/o 
apropa i uneix als diferents grups associatius que conviuen dins dels barris.... 
 
Per tot l’esposa’t i donat la manca de resposta concreta durant aquests últims anys 
Sol·licitem al consistori els següents acords: 
 
1. Que l’ajuntament es comprometi a posar un termini dins d’aquests any, on presentin les 

bases de concurs, projecte de reorganització i necessitats tècniques i d’adequació que 
l’espai requereixi per dur a terme amb èxit el projecte d’horts urbans. 

2. Adaptar alguna experiència com per exemple: “espais buits” ó “horts urbans” 
desenvolupat amb èxit a Barcelona, adaptar-lo a Mataró, per que a d’altres indrets de la 
ciutat es pugui du a terme. Establint un referent vàlid. 

3. Fer un acompanyament per part dels tècnics Municipals als sol·licitants d’aquests 
espais, posada en comú del treball facilitant el coneixement, la transparència en el 
procés i una socialització adequada d’aquestes experiències. 

4. Dotar per part de l’ ajuntaments amb un pressupost econòmic el projecte a 
desenvolupar, posar calendari amb data d’ inici de forma immediata. 

5. Garantir la coordinació entre diferents àrees de l’ajuntament.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que donaran recolzament i la subscrivien al 100%. Referir-me 

en concret al segon paràgraf on diu que la creació d’aquesta iniciativa, recordar que en el 

mandat en el que vam governar ja es va elabora un projecte d’horts urbans. Aquests dies hem 

estat parlant amb la regidora, i entenc que ens els pròxims dies ens explicarà en quin punt 

està la planificació. Crec que és hora de que aquests horts es duguin a terme. Recordar 

també que nosaltres vam presentar una proposta de resolució que incloïa espais de descans 

en solars que no s’edifiquen per tal de dignificar-los i no entrin en desús o tinguin un mal ús.  

 

 

 

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

que votaran favorablement. Pensem que no ha de costar gaire portar a terme aquest projecte 

en el barri de Cerdanyola i més tenint en compte que ja hi ha projectes sobre la taula. 

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

exposa que votaran favorablement. Entenem que en una situació actual, amb les mancances 

que hi ha no ens podem permetre tenir espais en desús, no defensar el medi ambient, no ser 

capaços de trobar actuacions comunes com aquesta, no donar recolzament a un projecte 

veïnal que sorgeix del debat i la reflexió. Emplacem al govern a donar dates anterior al 2020-

22. És una actuació ràpida i barata així com efectiva, a més ja hi ha estudis fets. 

 

 

 

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

manifesta que votaran favorablement. Ja ens semblava una bona proposta al 2006, no entenc 

si es va fer un projecte fa temps com no s’ha dut a terme a una ciutat com aquesta. Segur que 

podem trobar alguna zona on es puguin ubicar els horts urbans.  
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La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía diu que votaran favorablement. M’ha causat una mica de confusió, no sé si només 

es parla del barri de Cerdanyola o de tot el territori. D’altra banda, no només s’encabeixen els 

horts en sols en desús. Crec que manca una associació amb col·lectius que ja realitzen 

aquestes activitats. També cal saber a qui li cediran aquests horts i amb quin objectiu. 

Votarem que si. 

 

 

 

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

Al 2015 ja es va presentar un prec relatiu a aquests horts urbans on la Sra. Moreno va fer una 

referència dels llocs on es podien fer. Al 2016 es van concretar les bases per fer un concurs. 

Aquest mateix 2017 es va demanar que abans de juny es fes un primer concurs. Nosaltres 

pensem que és un tema que contribuiria a canviar l’ urbanisme, tant des de l’especulació com 

des de un punt solidari. Em dona la impressió de que molt interès no hi ha. 

 

 

 

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

Habitatge, Diu que votaran  a favor. Tenim bones notícies, ja portem el pla de buits, això vol 

dir que el que posem a disposició de la ciutadania per tal de que les entitats que vulguin entrar 

en concurs ho puguin fer i no serà només de horts, ja que creiem que hi ha altres projectes 

que poden tenir cabuda en aquests espais. El que contemplem en aquest pla és impulsar 

projectes de lleure o espais verds i així no limitar-nos. Dir-li a la Sra. Moron, que els horts 

urbans que tenim, parteixen del projecte de l’any 2006 tot i que no em trobat cap pla 

d’urbanisme que ho especifiqui. D’altra banda, en els horts de Bon Recés hi ha parcel·les 

vacants, tot i l’interès que sembla haver-hi; fins i tot els han ofert a les escoles, i sembla ser 

que cap escola no ha volgut ocupar aquests dos horts vacants. Per tant és probable que en 

algun d’aquests buits es plantegin altres projectes que no siguin horts i que puguin ser 

interessants per la nostre ciutat. En quan al punt de pressupost, dependrà de que tots tinguem 

en compte aquesta partida quan votem els pressupostos de 2018. 
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La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que ha de retreure a 

la Sra. Calpe en el sentit de fer coses creatives i que siguin un bé per la ciutat. Al 2006 al punt 

nº7 del PAM aquest govern i el sr. Regidor, ja es varen aprovar el tema dels horts urbans, que 

no és el mateix que el pla de buits, tot i que puguin tenir una filosofia semblant. Em consta que 

ja li van presentar un projecte molt ampli que el va fer PUMSA i que incloïa una reparcel·lació. 

Aquest projecte no ens ha arribat ni per vostè ni per PUMSA i vostè va dir que no hi havia cap 

projecte. Aquesta queixa la vull fer pública perquè considero que així no se’ns ha de tractar, 

aquest govern ha de ser transparent. Jo vaig demanar informació a l’abril i encara no he rebut 

cap resposta concreta, només llargues. Demano als tres regidors que s’encarreguen del pla 

que es posin mans a l’obra i treguin al concurs, la gent ho està esperant.  

 

 

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

Habitatge, respon que és cert que els veïns de Cerdanyola van presentar un projecte però 

l’espai on ho volien fer hi ha un edifici catalogat que està llogat a una entitat. Des de 

l’Ajuntament se’ls va denegar els horts però es va proposar un espai al costat de l’aparcament 

de la ronda. Quan fem aquest pla de buits i obrim el concurs amb unes bases és per tal de 

que qualsevol entitat es pugui presentar. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

10 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA 

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS INTERURBANS A 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“En el punt 6 del Decàleg del Pacte per la Mobilitat de Mataró (2016) es planteja que el 
transport públic ha d’esdevenir una alternativa al cotxe en els termes següents: 
 

“Adaptar o reformular completament el transport públic urbà amb l’objectiu de combinar 
eficàcia, sostenibilitat ambiental i accessibilitat territorial. L’oferta ha de ser competitiva, 
amb una freqüència atractiva i un àrea de captació universal.” 

 
En el mateix Pacte es fixa com a horitzó desitjable l’assoliment d’un model de ciutat 
competitiva, perquè esdevingui un referent comarcal pel que fa als serveis i a la dinamització 
de l'activitat comercial. 
 
Però per assolir aquests reptes, tant a nivell local com comarcal, necessitem dotar-nos d’una 
xarxa i unes infraestructures de transport públic que siguin eficaces i eficients. 
 
Malauradament, Mataró, tot i ser capital de comarca, és una ciutat mal comunicada per mitjà 
de transports públics terrestres amb la resta de capitals de comarca o destinacions 
internacionals. La nostra ciutat no disposa d'un únic punt de partida de totes les línies 
interurbanes regulars i alhora de les rutes puntuals.  
 
Mataró també necessita incrementar les línies regulars que ens enllacin directament amb 
altres poblacions importants properes, i ens cal la infraestructura bàsica per a potenciar-les: 
una estació central d'autobusos interurbans. 
 
Aquesta estació d’autobusos ha de ser intermodal i, per tant ha d’estar situada a tocar de 
l’estació de tren i ben connectada a la xarxa del Mataró Bus. En aquest sentit, considerem que 
el millor emplaçament disponible és el solar i la zona blava ubicats entre el carrer Lepanto i 
l’Avinguda del Maresme. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Mataró l’ACORD següent: 
 

- L’Ajuntament de Mataró encarregarà als serveis tècnics municipals l’elaboració d’un 

projecte de construcció d’una d’estació d’autobusos interurbans en els terrenys que hi 

ha entre el carrer Lepanto, cantonada Avinguda del Maresme i fins a la nau del Vapor 

Gordils.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que no pot començar a parlar de la proposta de resolució 

sense fer esment a la reivindicació que fan els treballadors del Mataró Bus. Han fet esment els 

companys d’Esquerra al tema de l’acomiadament que és improcedent i absolutament nul 

perquè vulnera la llei sindical. Això ha estat una repressió sindical deguda a les reivindicacions 
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en concret del president sindical d’aquell moment. Creu que l’empresa ha aprofitat que 

s’acaba el període de protecció que tenen tots els delegats sindicals per iniciar un expedient 

sancionador que ha acabat de manera injusta amb l’acomiadament del treballador i 

continuarem reclamant el seu reintegrament al lloc de treball. Crec que aquesta proposta de 

resolució no hauria d’haver entrat al Ple, ja que en aquests moments el pla de mobilitat no 

està avançant i espero que la Sra. Regidora expliqui a què és degut. Aquesta proposta de 

resolució que hauria d’estar inclosa al Pla de mobilitat, on també es planteja la implantació 

d’una estació d’autobusos; ens vam comprometre tots a col·laborar signant un decàleg, el 

fracàs ha estat per part del govern que no ha impulsat de manera més ràpida aquest pla de 

mobilitat. Hi va haver una altra proposta on es demanava un pàrquing a la zona alta del 

municipi, i això no impedirà que al Ple del mes que ve ens presenti una altra proposta d’aquest 

tipus. El que vull dir amb això es que aquestes propostes s’haurien de parlar en un altre espai. 

Independentment la votarem perquè creiem que aquesta proposta ja hauria d’estar feta, 

sobretot com a símbol de toc d’atenció al govern per no haver mogut el pla de mobilitat.  

D’aquí a uns mesos hi haurà canvi de govern, i en aquest sentit el govern va molt tard amb el 

tema del pla de mobilitat ja que encara no s’està movent. Hi han molts plans que no s’estan 

duent a terme i que no poden esperar més com ara la municipalització del Mataró Bus. 

Votarem a favor amb la necessitat de recordar al govern que acceleri ja que estem en 

l’equador del mandat i encara no tenim pla de mobilitat 

 

 

 

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

que els agradaria votar la proposta favorablement perquè creiem que es necessària l’estació 

d’autobusos interurbans, però no la podem votar favorablement perquè és una proposta 

d’execució. Ens hauria agradat tenir un informe dels tècnics per poder fer un estudi com a 

grup i com a ciutat i així poder fer una valoració de la viabilitat de la proposta. Si el que es 

pretén és fer un toc d’atenció al govern crec que hagués estat millor presentar la mateixa 

proposta però demanant un estudi i no directament fer una execució. Ens abstindrem perquè 

tot i que hi estem d’acord no podem votar favorablement una proposta d’execució. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

demana a la Sra. Moreno que ens dones alguna explicació per saber què és el que esta 

passant amb el tema de l’acomiadament del company del Mataró Bus, Compartim la proposta 

de que Mataró necessita una estació d’autobusos, no tenim clar, en primer lloc, si l’estació es 

pot posar on es proposa i en segon lloc, si aquell lloc és el més adient. Ens consta que hi ha 

queixes de persones que viuen en aquesta zona, en relació a les molèsties que els hi genera 

el nus de transport. Tinc dubtes que aquest emplaçament sigui l’adient, crec que és millor que 

estigui en un lloc més cèntric on es pugui donar servei a més gent. No podem donar suport a 

aquesta proposta però estem d’acord en que Mataró necessita una estació d’autobusos 

centralitzada. 

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

la necessitat d’aquesta estació de autobusos, ho hem parlat moltes vegades, estem esperant 

el Pla de Mobilitat. Donem suport a totes les lluites socials, en aquest cas la dels companys 

del Mataró Bus, perquè saben que es deixen la pell i que es dona un servei insuficient. No ens 

aturarem fins que el company que ha estat acomiadat torni a la seva feina amb els seus drets. 

El Mataró Bus no ha de continuar perquè no esta donant un bon servei ja que ignora les 

queixes dels usuaris i no respecte als treballadors, que estan perdent el seus drets i tenen por 

a que els facin fora. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que no estan a favor de l’estació d’autobusos, en primer lloc perquè no tenim 

recursos i creiem que els pocs que hi ha no s’han d’invertir en això. No compartim el model 

centralista de la CUP, ens agrada més el model de circuit que tenim actualment perquè dona 

una bona resposta a la mobilitat dels ciutadans. Votarem en contra, si que és pot millorar però 

sobre el model de circuit que hi ha actualment. Més del 75% de la població es distribueix a les 

rondes i quan es planteja la mobilitat s’ha de tenir en compte a tots els ciutadans i no només 

als que viuen al centre. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, mostra la solidaritat 

amb el company que ha estat acomiadat del Mataró - Bus. Tornant al tema principal, faig 

referència a l’article 5.2 de l’acord que tots van fer en aquest tema “L’estació d’autobusos ha 

de ser objecte d’un estudi cost-benefici específic considerant la ubicació possible, la propietat 

dels terrenys, però amb la premissa de que la reestructuració de línees que es derivi de la 

implantació d’aquest equipament no ha de comportar un augment del temps d’aquest trajecte 

dels desplaçaments interurbans, principalment pel que fa als serveis directes que connecten la 

zona alta del municipi amb Barcelona. La nova estació d’autobusos interurbans ha de 

permetre la reducció de parades i per tant temps de desplaçament dins del casc urbà ja que 

aquest servei l’ofereix Mataró Bus, no gens menys cal assegurar que els autobusos 

interurbans tinguin parades perifèriques als barris més densament poblats vinculats a la 

destinació del seu recorregut, per exemple l’interurbà que va a Argentona des de l’ estació 

central d’autobusos interurbans que tindrà parada a Cerdanyola”. No volen votar en contra 

d’aquesta proposta perquè estem d’acord, però el que van acordar és parlar-ho tots junts. El 

fet que aquest acord tingui data de fa casi un any facilita que no hi hagi cap problema en fer 

propostes en aquest àmbit al Ple i conèixer per quin motiu s’ha aturat el pla de mobilitat quan 

semblava que tot anava bé. Finalment dir que la pròrroga que es va fer al Mataró Bus acabava 

al desembre de 2017 i per molt ràpids que anem serà molt difícil fer un plec de condicions que 

reuneixi la qualitat que tots demanem. També estem pendents de veure la comparativa en cas 

de municipalització. 

 

 

 

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

exposa que pel govern no es grat que s’hagi produït aquest acomiadament i nosaltres no la 

compartim en el cas de que es tracti d’una represàlia. Però com bé saben tenim les nostres 

limitacions ja que és un servei que està concessionat i són treballadors de l’empresa. Vam 

demanar explicacions a la empresa en relació a aquest acomiadament, i ens van dir que es 

trobava en un marc d’acomiadament disciplinari. Ens vam posar en contacte amb el comitè 

d’empresa per demanar la seva opinió i encara estem pendents de poder concretar aquesta 

trobada, i també tenim una reunió per tractar aquest tema. Des de l’Ajuntament intentarem fer 

la tasca de mediació en aquest acomiadament sempre respectant el marc del procés laboral 

donat que no tenim cap altra opció. En relació al plec, el vot serà negatiu, ja que no poden 

acceptar crear l’estació ja que estem treballant en el pla de mobilitat que es presentarà al 
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proper ple. No podem tirar endavant una estació sense contemplar el pla de mobilitat, a més 

la construcció de l’estació depèn de l’aprovació de la Generalitat en quan a la localització de 

la mateixa i a més s’ha de parlar de la ubicació ja que encara no s’ha decidit.  

 

 

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

l’estació d’autobusos interurbans tal i com la presenta a la CUP es un plantejament 

d’estructura clau per la nostre ciutat. Pensem que hi ha prioritats i urgències en el transport 

públic i per això hem portat aquesta proposta. Pensem que seguir allargant els temps fa que la 

ciutadania s’estigui decebuda, la legislatura ja ha passat l’equador i tot el que no es planifiqui 

d’ara a final d’any no s’executarà en aquesta legislatura. El pla de mobilitat ja s’ha comentat, 

no s’acaba mai i en part aquesta proposta és un toc d’atenció al govern, no només per 

l’estació sinó també la municipalització del servei de Mataró Bus. Pel que fa als dubtes dels 

companys, respecte a la ubicació, pensem que aquesta ubicació no té un plantejament 

excloent de la resta de barris de Mataró. Pensem que la ubicació davant de l’estació de tren 

és un punt neuràlgic de la comunicació. Aquesta ubicació correspon a una comunicació 

d’intermodalitat de manera que algú que vagi en tren pugui agafar quan surti també un 

autobús. És veritat que si s’hagués plantejat un tren orbital en funcionament a curt termini, es 

podria desplaçar la ubicació però no és el cas perquè no hi ha recursos. Sí que tenim un espai 

per aprofitar-lo, el que està situat a l’antiga cambra agrícola, de titularitat privada, però es pot 

negociar i d’altra banda també i ha un terreny de titularitat pública on s’ha posat una zona 

blava, allà es pot posar una estació d’ autobusos amb un cost mínim així com una nau del 

vapor Gordils que estem apuntalant. 

 

 

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

que l’ha sorprès molt el tema de la nau Gordils ja que té un gran valor arquitectònic, i aprofitar-

ho per fer una estació d’autobusos em semblaria molt malament. Ens agradaria saber si la 

CUP ha incidit amb la Generalitat per la construcció d’aquest estació a Mataró. Per últim, el 

sistema interurbà no estan tots els barris inclosos ja que molts barris no estan ben 

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

Ciudadanía, manifesta que estan a favor del sistema circular però que és millorable i que ha 

d’arribar a la zona de Rocafonda-Palau. Vull traslladar a la Regidora Moreno la inquietud 

d’aquest grup sobre el tema de la pau social, i evidentment no sembla que sigui el més indicat 

acomiadar un delegat sindical. Sense entrar en jurisdiccions crec que no és un bon mètode 

per aconseguir la pau social. 

 

 

 

 

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: 15,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

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).  

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).   
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11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL 

DÈFICIT DE CANVIADORS PER A NADONS EN ZONES ACCESSIBLES 

TANT PER DONES COM PER HOMES. 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Exposició de motius: 
 
Amb la incorporació ja fa anys de la dona al mon laboral i els horaris de feina actuals, la cura 
dels nadons ja no és una activitat que realitzin únicament les mares o dones de la família si no 
que també hi participen activament molt pares, avis o altres familiars. Des de les 
administracions publiques s’han de prendre mesures per tal de facilitar i afavorir aquest canvis 
cap a una societat més igualitària.  
 
En edificis públics i privats, sovint s’observa una manca de canviadors per a nadons i això 
dificulta la cura dels mateixos. Aquesta dificultat s’agreuja en cas de que la persona que dur a 
terme la tasca sigui un home ja que la majoria de canviadors si n’hi ha, es troben en els 
lavabos de dones.  
 
Creiem important que l’Ajuntament de Mataró, implementi mesures encaminades a fer un pas 
cap a la igualtat de gènere i per tant, s’ha d’aconseguir que els canviadors per els nadons es 
trobin accessibles per tothom, ja sigui perquè es col·loquin en zones comuns o unisex o bé 
per què n’hi hagi tant en lavabos de dones com d’homes.  
 
El Grup Municipal de Ciutadans, amb l’objectiu d’incorporar acciones concretes amb politiques 
contra la discriminació de gènere i facilitar la conscienciació proposem els següents acords:  
 
Primer. Instal·lar com a mínim un canviador per planta en edificis públics que sigui accessible 
tant per dones com per homes.  
 
Segon. Estudiar una bonificació en l’impost d’obres i construccions per tots aquells 
establiments privats que realitzin una reforma i instal·lin canviadors en zones accessibles per 
a dones i homes.  
 
Tercer. Estudiar una bonificació en la taxa d’obertura per als nous locals que estiguin dotats 
de canviadors accessibles per a dones i homes.  
 
Quart. Informar als possibles beneficiaris l’acord segon i tercer. “  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

sabia si intervenir en aquesta proposta de resolució, tot i que la compartim però potser hagués 

estat més adient fer un prec. Avui en dia hi ha canviadors de nadons als serveis de dones. 

Potser seria convenient fer una regulació d’aquest tema a nivell estatal ja que no hi ha res que 

reguli aquests espais a llocs accessibles per als dos sexes. Es cert que no només les dones 

han de canviar bolquers, però també hi ha altres aspectes com que la societat es conscienciï 

per exemple, que tenir cura dels nens no només és un tema de dones. S’haurien d’evitar 

comentaris denigrants, que com a mare he hagut d’escoltar de representants polítics en 

aquesta sala de plens, com per exemple que si la parella ajuda en la cura dels fills, ja que es 

dona a entendre que el compromís només el té la dona. No és una qüestió d’ajudar sinó de 

compartir. La proposta està molt bé però a l’ajuntament tothom hauria de tenir en compte amb 

el que es diu en l’àmbit de la igualtat. 

 

 

 

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

exposa que malgrat que la mesura que presenta Ciutadans no respon al motiu principal que 

proposen a la part expositiva, on diuen que és una mesura per facilitar el camí cap a la 

igualtat; nosaltres creiem que hi ha temes més potents per afavorir aquest aspecte. Tot i així 

sí que entenem que el canvi de bolquers és una situació que els pares no poden preveure i 

que per tant estan a favor de condicionar llocs públics on els pares puguin fer-ho ja que no hi 

ha gaires. Per tal de facilitar aquest tema sí que és una proposta que podrien recolzar tot i que 

pensem que és molt fluixa i podria ser més ambiciosa. 

 

 

 

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

que votaran a favor perquè considera que no és qui per valorar les propostes d’altres grups. Hi 

ha punts interessants com el segon i el tercer, especialment a l’hora de negociar ordenances 

fiscals. L’únic que no acabo de veure és que així com en el terme públic som nosaltres qui 

prenem decisions, en el tema privat ho son els empresaris qui han de decidir si volen o no 

habilitar aquests espais segons si els hi suposa un valor afegit o no. 
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, indica que el vot serà positiu, ja que 

aquesta proposició també la presenta AIGE que és la societat d’homes per la igualtat de 

gènere. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, manifesta que el vot 

serà contrari. El primer motiu és que ens semblen sorprenents especialment els punts 2 i 3 i si 

hi afegim el punt 4 veiem que insten a millores tributàries és una mesura que suposa un 

benefici d’interès individual a costa d’una menor recaptació que beneficiari l’ interès general. 

Creiem que el que s’ha de fer és una conscienciació social sobre el problema estructural que 

això suposa, ja que és una societat masclista i patriarcal. La mesura que es proposa per a 

nosaltres no té cap lògica per a aconseguir una societat més igualitària. Una altre punt és que 

a l’exposició de motius la conclusió és que la incorporació d’aquestes instal·lacions a llocs 

mixtos o d’accés a homes és per la incorporació de la dona al món laboral i que la cura dels 

fills no només és de les dones sinó que també participen els pares. D’això entenem que 

aquest argument es basa en una desconeixença, la realitat és que tot i la incorporació de les 

dones a l’àmbit laboral segueixen sent aquestes o les àvies qui es fan càrrec dels nens. Això 

ho dic en base a un estudi que diu que el 66% de les dones es fan càrrecs dels fills i de les 

tasques de la llar. Entenem que tota aquesta discussió radica en una forma de masclisme 

patent als espais de la societat, on els canviadors nomes estan als banys de les dones. Per 

altra banda agraïm aquesta proposta, ja que considerem que hem de reflexionar sobre com 

els espais segueixen fomentant aquest estil de societat. Per acabar, volem dir que considerem 

que aquests espais públics o privats haurien de ser universals com succeeix a altres països 

més avançats. Votarem en contra. 

 

 

 

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

Independentment del text, la situació social ideal seria la dels lavabos universals unisex com 

per exemple la biblioteca Antoni Comes. Però creiem que aquesta iniciativa és interessant i 

s’han dut a terme a altres Ajuntaments com el de Madrid o Sant Cugat, i així aconseguir una 

millora en el camí de la igualtat. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que en la línea del 

que ha dit la majoria potser el format de la proposta podria haver estat un altre, però tot i així 

ha despertat l’ interès i és interessant que es pugui parlar d’aquests temes al ple. Com ha dit 

el Sr. Teixidó, a Madrid s’ha aprovat una proposat semblant. Concretament anant a les 

propostes, la primera és la més difícil pel fet d’instal·lar canviadors a cada planta. El segon i 

tercer, estudiar la bonificació és una feina que farem en els pròxims dies, i ho troben bé tot i 

que també es podria aplicar en altres tipus d’obres com les d’accessibilitat. Finalment, el punt 

quart, si escau, ja ho parlarem. Nosaltres, amb matisos, ho hem d’aprovar. 

 

 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía diu que no està totalment a favor d’algunes crítiques. Nosaltres proposem coses 

per tal de que es portin a terme a Mataró. Comentar a la companya que sí que hi ha altres 

mesures d’igualtat més potents que aquesta però crec que de mica en mica es va 

aconseguint l’objectiu.. Crec que l’objectiu d’aquesta proposta era la de normalitzar una 

pràctica que ara mateix fa una discriminació de gènere i implementar això tan al sector públic 

com al privat. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

regidora no adscrita (1). 
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Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

SOL•LICITAR LA NO PENALITZACIÓ DELS JOCS INFANTILS A 

L’ESPAI PÚBLIC. 

 

 

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

resolució següent: 

 

“L’article 31 de la Convenció pels Drets dels Infants de la UNICEF estipula que: “Els Estats 
part reconeixen el dret de l’infant al descans i l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives 
pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts”. 
 
Una obvietat necessària de recordar en ciutats, com la nostra, on la densitat urbanística i de 
població lligada als canvis socials i culturals sembla haver apartat als infants de l'espai públic 
per reservar el mateix exclusivament a la vida adulta. Aquesta afirmació no implica que no hi 
hagi hagut grans esforços per part de l'administració municipal perquè nens i nenes puguin 
tenir els seus espais de jocs reservats dins la ciutat.  
 
Molts dels parcs i jardins de la ciutat compten amb espais lúdics per a infants i s’han 
desenvolupat programes com el de patis oberts per oferir nous espais de lleure a la infància. 
Programa, per cert, en procés d’ampliació a més barris de la ciutat d’acord amb propostes 
aprovades al Ple municipal i també al·legacions acceptades al PAM.  
 
Tant l’Ordenança de Civisme, com en menor grau, de la de Via Pública, es fonamenten en la 
descripció de drets i deures dels ciutadans pel que respecta al seu comportament lliure als 
espais públics de la ciutat, exercint aquest dret sobre la base del respecte democràtic que 
hom deu a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del 
manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la convivència. 
 
Uns principis generals d’aplicació també al joc infantil en qualsevol espai públic sempre que es 
respectin els altres. No obstant això, a la pràctica, els articles que es refereixen a aquesta 
qüestió es tradueixen amb les infraccions recollides a l’Annex 1 Quadre de sancions i 
Commutacions del mateix text que contemplen una sanció per infracció lleu: 
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31.- Jugar o dur a terme activitats en parcs, places públiques i zones verdes, en què 
l’Ajuntament les hagi prohibides. Lleu Fins a 600€  

 
Un plantejament que, si bé es justifica en l’objectiu general de l’ordenança per la convivència a 
la ciutat, no té en consideració com a dret primordial de la infància el joc en l’espai públic i 
opta pel caràcter prohibitiu i punitiu de la normativa municipal sobre l’esbarjo en l’espai 
compartit en comptes d’abordar el possible conflicte des de la pedagogia.  
 
Així, els nombrosos cartells de “Prohibit jugar a pilota” a la ciutat el que fan, a la pràctica, és 
foragitar els infants de determinats espais de la via pública sota amenaça de sanció i sense 
opció a aprendre a compartir el seu espai d’oci amb els altres ciutadans. Si la reflexió s’amplia 
envers el col·lectiu de nois i noies adolescents, ens trobem amb una problemàtica ampliada. I 
és que les zones d’oci lliure enfocades per a adolescents en l’espai públic estan molt limitades 
i condemnen als joves al sedentarisme casolà o a haver de cercar un espai regulat dins els 
equipaments esportius de la ciutat. La pràctica d’esports com el patí o nous esports urbans, 
sempre entesos en la seva pràctica al respecte a l’entorn urbà i la convivència democràtica, 
sovint no són tolerats en entorns compartits sense possibilitar alternatives. 
 
 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer. Revisar les ordenances que regulen la convivència a la ciutat per l’eliminació al 
quadre annex de sancions, de la sanció per realitzar jocs en espais en què figuri degudament 
senyalitzada la seva prohibició.  
 
Segon.- Traslladar el debat sobre com abordar el joc a l'espai públic al Consell de 
Convivència, al Consell d’Infància, als Consells Territorials i al Consell de Joventut.   
 
Tercer. Retirar de la via pública els senyals de “Prohibit jugar a pilota” i substituir-los per 
senyals de “Juga amb respecte” o “Juguem plegats” amb explicacions pedagògiques pels 
infants per entendre el correcte ús de l’espai públic compartit allà on no es justifiqui la 
necessitat de la restricció, segons les conclusions dels debats exposats al acord anterior.  
 
Quart. Identificar en el marc del Consell de Joventut espais a tots els districtes de la ciutat per 
a l’oci adolescent.” 
 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que votaran a favor. La 

declaració universal dels drets del infant protegeix el dret de la canalla a jugar lliurament, per 

tant és absurd que als parcs infantils hi hagi cartells de “prohibit jugar”. Les normes les fem els 

adults i sembla que ens hem oblidat que el que més ens agradava quan érem petits era jugar. 

Tant els pares com els educadors volen que els nens deixin de jugar amb el mòbils i juguin a 

poder ser a l’aire lliure. El que no podem fer és prohibir que els nens juguin a la pilota per què 

hi hagi algú que no respecti les normes. Trobem molt encertada la proposta de treure els 
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senyals de prohibició i posar-ne altres de jugar amb respecte. També estem d’acord amb la 

retirada de les sancions anant cap a una línea més pedagògica.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que té dubtes amb la proposta de resolució. D’entrada 

crec que això podria ser un prec perfectament i ens facilitaria la feina a tots, crec que revisar 

les ordenances que regulen la convivència i ens remet a que per parlar d’això ho fem als 

espais que tenim a la nostra ciutat i lligar-ho tot amb el pla de convivència. Crec que a no tots 

els espais públics es pot jugar a la pilota ja que a vegades comporta problemes, estic en 

contra de les prohibicions però en aquest sentit s’ha de tenir present. A l’hora de jugar a la 

pilota no és el mateix tenir 14 anys i jugar amb una pilota de cuir que tenir 5 i fer-ho amb una 

pilota de plàstic. Abans parlàvem dels llocs on jugar, en concret de solars buits que podrien 

ser bons llocs on els nens podrien jugar no tan sols a la pilota sinó també per recuperar jocs 

de la nostra infància. Crec que aquest és un tema sensible que ocupa molts aspectes de la 

vida social, i m’agradaria molt que la pogués retirar per poder-la tractar al pla de convivència. 

Estic indecís amb el vot tot i que no m’agradaria votar negativament. 

 

 

 

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

que tenint en compte que no retiren la proposta, votarem en negatiu. Compartim el contingut 

però això no pot passar per no garantir els drets dels altres. Crec que aquí i ha molts regidors 

que rebem queixes precisament d’aquest tema. Ningú té cap problema en que els nens juguin, 

el problema és que amb això es pugui molestar a tercers.   

 

 

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

que és una proposta molt interessant, però en aquest Ajuntament tenim tendència a que a 

cada plaça càpiguen totes les activitat. Hem de tenir en compte el dret de jugar però també el 

dret dels veïns a descansar. Entenem que permetent jugar a la pilota no solucionem cap 

problema, entenem que la solució és revisar els espais on es pot realitzar aquesta activitat, en 

l’acord segon podríem estar d’acord i en el tercer no, perquè creiem que no a tots els espais 

lúdics es pot jugar. El que si estem totalment d’acord és al punt quart on es diu que s’han 
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d’establir uns espais per a l’oci adolescent. Hem de garantir diferents usos d’esbarjo als 

espais públics. M’agrada la proposta perquè és una necessitat però tal i com està plantejada 

ens trontolla. Acabarem votant a favor. 

 

 

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

exposa que votaran en contra. No entenem perquè s’ha de jugar a la pilota a la plaça, no tots 

els espais són adequats per jugar a la pilota. A la part expositiva es parla que un dels drets 

dels infants és el de descans, i en alguns llocs hi ha nens que no tenen aquest dret garantit ja 

que hi ha d’altres que juguen on no toca. Demanar que és pugui jugar a pilota a la plaça 

Colòmbia em sembla una barbaritat, perquè és evident que no es pot jugar a pilota, entre 

altres exemples. Les bones intencions duren fins que es comença a vulnerar els drets dels 

altres com estar jugant a pilota a l’una de la matinada. Hi ha hores on els nens estan als parcs 

i no respecten el descans dels veïns.  Des de l’Ajuntament s’estan fent propostes per adaptar 

llocs on es puguin fer diferents activitats per passar-ho bé sense molestar als altres. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que viu en una 

plaça de les que no estan adaptades per jugar a la pilota i els nens hi juguen, inclús hem 

acabat a mediació que han fet una molt bona tasca. De vegades no sabem si el problema està 

en els nens o en la gent més gran. Conviure té les seves dificultats però amb bona voluntat sí 

que són necessaris aquests espais. Tenim un problema greu als nostres barris, deixem als 

nostres joves i adolescents fora dels nostres espais públics. Amb això penso que amb aquest 

pla de convivència, coordinar amb els educadors, a trobar alternatives als jocs i així poder 

arribar a acords. Prohibir no m’agrada, perquè en concret en el cas dels adolescents pot ser 

fins i tot una provocació. La solució és dialogar i escoltar-nos, respectar els nostres espais. 

 

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

Ciudadanía, diu que per desgracia hi ha moltes persones que no respecten la llibertat dels 

altres, encara que veig positiu el prohibit prohibir. En aquest sentit deslegitimar a l’Ajuntament 

per la capacitat sancionadora, crec que pot ser contraproduent, en aquest sentit nosaltres ens 

abstindrem. La proposta que fa Esquerra Republicana de traslladar la proposta a l’àmbit 

territorial per a revisar moltes prohibicions que són massa restrictives és molt interessant. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

coincideix amb la resta de regidors, entenem la proposta i la compartim però és molt difícil de 

compatibilitzar amb altres drets. El tema plantejat així, no crec que sigui el més correcte. S’ha 

de generar un debat per poder parlar-ho amb tranquil·litat. Per nosaltres posar aquests rètols, 

és un efecte informatiu, per evitar que els nens juguin a la pilota de forma incorrecte i sobretot 

a petició dels veïns, i tenen més un efecte dissuasori. Alguns veïns també s’han queixat de la 

proposta ja que consideren que sense els cartells perden una autoritat moral. No podem 

acceptar la proposta. 

 

 

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

Social d’Habitatge, manifesta que fa pocs dies, en l’àmbit del pla de convivència, vam fer unes 

jornades de com utilitzar els espais públics i els únics representants que es van presentar van 

ser VOLEM i la CUP. Aquest és l’àmbit en que s’ha de debatre en el pla de convivència. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu respecte la reunió 

que esmenta la Sra. Martinez, que el regidor no té gaire disponibilitat, però de totes maneres 

això es va fer fa una setmana i creiem que anem molt lents amb el pla de convivència ja que 

fa dos anys que estem amb això. Respectem totes les opinions dels grups i hem tingut 

trucades de veïns a favor i en contra d’aquesta proposta. Nosaltres parlem només de treure 

les restriccions allà on no estiguin justificades. S’han de tenir en compte molts aspecte com 

l’edat i l’espai per tal de organitzar l’ús. Insisteixo, comprenc i estic d’acord amb tot el que 

diuen. El que reclamem és millorar l’ordenança en aquest punt partint d’una concepció de la 

ordenança de civisme més centrada als drets i no tant punitiva. Hem de solucionar el tema del 

nostre representant i tenen raó que hauríem d’haver assistit a la reunió. 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grups 

municipal de VOLEMataró.  
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta per al·lusions que en cap 

moment ha fet la seva intervenció pensant en qui votarà que no, i que en cap moment pensen 

en que votarà o no el grup de Plataforma per Catalunya. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 9, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (1), 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: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5),  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2) i corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grup 

municipal de VOLEMataró.  

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

13  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER RECLAMAR EL COMPLIMENT DE LA PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT EL PASSAT 8-9-2016 EN 

EL PLE MUNICIPAL. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 

 
“El barri de Cirera es un barri complexa de territori singular, amb un desnivell molt pronunciat i 
elevat el que recrea certes dificultats geogràfiques. Afegir que el naixement del barri, va estar 
condicionat pels moviments migratoris dels 60 i 70. El que va generar que urbanísticament 
parlem d’un barri “desordenat”. 
 
Es a dir aquests barri amb identitat pròpia, peculiar i lluitador. 
 
Es palès que durant aquest mandat hem fet arribar a aquests consistori la nostra preocupació 
davant les necessitats i mancances que pateixen els nostres joves al barri. Un barri que en 
l’última dècada ha estat glopejat greument per la crisis, amb l’atur, la manca de serveis pels 
retallaments com som l’arribada del Bus especialment els caps de setmana. L’augment de la 
població gran sense que es doni la resposta necessària per cobrir les necessitats dels 
“cirererenys”. Es un barri aïllat pels recursos i els polítics de l’última dècada. 
 
Aquests context complicat ens fa posar els ulls en un sector vulnerable, que es el que ens 
ocupa avui; Els nostres joves, joves sense massa esperança o recursos. En un barri ric en 
qualitat humana però pobre en recursos i atenció Municipal, que doni resposta a les greus 
necessitats. 
 
Es per tot l’esposa’t que sol·liciten al Govern posi en marxa el mes aviat possible els acords 
que es van aprovar en aquests ple per amplia majoria el passat setembre del 2016 i que han 
restat en un calaix de l’oblit. 
 
Acords aprovats en el seu moment: 
 
Primer: Crear un mapa de barris on els joves disposin d’espais oberts, on poder dur a terme la 
pràctica d’esports amb la pilota i la pràctica d’esports de forma gratuïta i pública. 
 
Segon: Generar les diferents sinergies necessàries amb els equips directius escolars, agents 
de la societat educativa, AFAS, AMPAS, i d’altres col·lectius educatius o del lleure. 
Associacions de veïns i cos tècnic de l’ajuntament amb coneixements en el sectors. 
 
Tercer. Definir el projecte “Patis oberts”, objectius, sectors a qui s’adreça, necessitats a cobrir, 
llocs de treball que generaria, objectius clars, concrets i definits. 
 
Quart: Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament social. Per 
tal de cercar i fer extensible el projecte al màxim nombre de persones, entitats i agents a la 
nostra ciutat. 
 
Cinquè: Traslladar els següents acords a la federació de veïns, joventut, centres educatius de 
la ciutat, consells territorials i entitats municipals. 
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Sisè: Generar una taula de treball amb els diferents agents, marcar dates i terminis, als 
projectes durant aquest 2017. Per tal de que no ens quedem en l’estudi  i aquesta proposta 
sigui un fet de ciutat. 
 
Aquests van ser els acords adquirits per aquests consistori i a dates d’avui ens troben que cap 
dels acords s’ha posat en marxa. Es per aquests motiu que sol·liciten al Govern estableixi un 
pla d’actuació urgent que doni resposta a les necessitats del barri especialment en el col·lectiu 
jove.” 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, exposa que estan a la 

línea d’apostar per consolidar i ampliar aquesta xarxa de serveis de patis oberts. Els primers 

patis que es van obrir van ser a Rocafonda i a Cerdanyola i després de vuits anys hem obert 

un tercer pati obert al 2016. Per tant seguirem apostant en aquesta línea. Els patis oberts són 

necessaris a tota la ciutat. Per no equivocar-nos en la decisió d’ on hem de obrir un pati, 

participa la policia local, esports, etc. per tant hem d’ esperar als informes. Al barri de Cirera 

concretament tenim tres patis: el de l’escola de Cirera que està sobre ocupat; el d’Antonio 

Machado però no es veu des de fora i això és un requisit per seguretat i el pati de Marta Mata, 

però està tancat. Espero que durant aquest any s’hagi creat aquest mapa de barri. El projecte 

ja està definit i es va presentar a la memòria. Recordar que forma part del pla educatiu 

d’entorn i que l’Ajuntament està assumint el 90% de la gestió quan va ser la Generalitat fa 

quatre anys qui va impulsar-ho i finançar-ho i ara és al revés. Per tant, ens encantaria tenir un 

pati obert a cada escola però no és possible. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica que ja sap que 

penso de la Generalitat, quan els polítics ens movem i la societat ens acompanya 

s’aconsegueixen els objectius i potser estem trigant a fer-ho. Per altra banda el desviament 

d’atenció ha estat agut però no suficient. Evidentment si vostè es rellegeix la meva proposta 

de resolució inicial, no només parlo de mapa de necessitats. Vostè diu que des del Machado 

no és veu el pati, però si vostè va a la part de dalt de Cirera, veurà que es veu el pati. D’altra 

banda ¿com pensa afrontar l’Ajuntament el fet de que els nois estiguin saltant si passa alguna 

cosa? Jo el faig responsable a vostè. Recordar que a Cirera urgeixen espais per jugar. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, replica que només he 

mencionat Cirera perquè vostè ho ha dit. Insisteixo, jo he parlat de mapa de ciutat. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que quan hi ha una infracció de la llei el 

responsable és qui ha infringit la llei i no la resta. 

 

 

14  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FI DE SOL•LICITAR 

EXPLICACIONS SOBRE LES ACCIONS DE COORDINACIÓ QUE 

REALITZARÀ AQUEST AJUNTAMENT EN EL PROGRAMA 

“ESCOLANOVA21”. I EL COST QUE REPRESENTARÀ PER A LA 

CIUTAT DE MATARÓ DITA COORDINACIÓ, AIXÍ COM LES 

COMPETÈNCIES QUE TÉ AQUEST AJUNTAMENT SOBRE 

L’ESMENTADA ÀREA. 

 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Recientemente el Ayuntamiento de Mataró ha empezado a realizar unas labores de 
coordinación del programa denominado “escolanova21”. 
 
Esa coordinación implica una serie de reuniones y de actuaciones.  
 
Este Ayuntamiento coordinará unas actividades y unas reuniones en las que se convocará a 
personal docente a veces fuera de sus horas de Trabajo, a fin de intercambiar aprendizajes, 
de realizar estudios para la renovación de todo el sistema educativo encaminadas a  construir 
un sistema educativo avanzado ( tal y como dice su web http://www.escolanova21.cat/que-
proposem-escolanova21/)...Y cualquier otra salvedad que crean oportuno ya que las 
competencias y los temas a tratar en estas reunions parece ser que no están aún definidos; 
no tenemos constancia que el “Departament d’Enssenyament” haya emitido nota alguna al 
respecto. 
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Entendemos que este Ayuntamiento no tiene ninguna competència, ninguna, sobre los 
docentes de las diversas escuelas e IES que participan en este programa. Además tampoco 
tiene competencia alguna sobre las variaciones de curriculum, los cambios de programació o 
de los cambios en los resultados de aprendizaje que se puedan debatir en esas 
coordinaciones. 
 
Quien tiene competencias únicas sobre esos temas es el “Departament d’Enssenyament”; por 
ende el cuerpo de Inspectores y el de los Técnicos competentes del citado “Departament”. 
 
 
Son por las razones expuestas que este concejal pregunta: 
 
1.- ¿ Qué tipo de requerimiento ha recibido este Ayuntamiento para realizar las citadas 
labores de coordinación del programa “nova escola21” ?  
 
2.- ¿ Es consciente este Ayuntamiento que no tiene competencia alguna sobre los docentes 
de de las escuelas y de los IES que forman parte de este proyecto; así mismo, tampoco sobre 
los cambios de currículum, ni tampoco sobre las variaciones de las programaciones, ni sobre 
el cambio de los resultados de aprendizaje que se debatirán parece ser en las reuniones que 
coordinará este Ayuntamiento? 
 
3.- ¿ El “Departament d’Enssenyament” está informado de las labores que realizará este 
Ayuntamiento dentro del programa “escolanova21” ? ¿ Sabe este Ayuntamiento qué labores 
de coordinación ha de realitzar; es decir, hay algun tipo de documentación que indique de 
forma inequívoca el papel de este Ayuntamiento en dicha coordinación? 
 
4.- ¿ Se prodría facilitar a este Pleno el nombre de las  Escuelas y de los IES y en qué 
poblaciones se encuentran ubicados y que este Ayuntamiento coordinará dentro del citado 
programa?  
 
5.- ¿Las reuniones a las que asisten docentes, fuera de su horario laboral, son voluntarias?  
¿ Se levantará algún acta en la que se reflejará el nombre de los docentes que han asistido y 
en definitiva de todos los asistentes? ¿El citado acta será trasladado al “Departament 
d’Enssenyament” o a alguna otra Institución? 
 
6.- ¿ Se levantará algun acta de los temas tratados y de los acuerdos llegados en las citadas 
reuniones y se trasladará al “Departament d’Enssenyament” o a alguna otra Institución? 
 
7.-  ¿ Qué coste tendrá esta coordinación para el contribuyente de Mataró? ¿ Se trasladará  
este coste al “Departament d’Enssenyament” o a alguna otra Institución, para su abono?” 
 
 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, exposa que van rebre una 

invitació d’Educació per si volíem coordinar aquesta xarxa a Mataró, nosaltres vam demanar si 

hi havia més recursos però ens va quedar clar que no. Som defensors d’aquesta xarxa, que 

aposta per la innovació, l’única tasca nostre és de coordinar, hi hauran dues persones, en 
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horari lectiu, a cada centre que assisteixen a les reunions i comparteixen experiències. Els 

ajuntaments vam rebre unes sessions informatives per tal de poder explicar el funcionament. 

Finalment s’elaborarà una mena d’acta per tal de poder fer-la extensiva a altres territoris. El 

cost total per coordinar la xarxa durant dos anys és de 9.000€. 

 

 

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

Ciudadanía, replica: qui els ha format? Vostè s’imagina que hi hagués una nova corrent que 

s’anomenés nou Ajuntament 21 i aquesta es realitzes als serveis territorials i que dins de 

l’horari del funcionari, un inspector es dediqués a coordinar els diferents ajuntaments. Jo no 

m’imagino al personal dels centres educatius fent aquestes tasques. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15 i 26 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

15  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’AMPLIACIÓ DE MATARÓ PARC. 

  

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

següent: 

 
“Al Ple de Maig de 2016, després de conèixer una nova sentència del TC,   que en aquella 
ocasió anul·lava la disposició transitòria 8a de la legislació catalana que prohibia la  
implantació d’establiments comercials de superfície igual o superior a 800 m2 dins de les 
trames urbanes, el GM ERC-Moviment d’esquerres ja va formular pregunta al govern, amb la 
idea de preservar un model comercial català:  
 
1. L’anulació de la legislació comercial catalana per part del TC tindrà alguna conseqüència 

pel que fa a peticions de llicències d’establiments comercials en curs actualment a la 
trama urbana de la nostra ciutat?  

 
2. En el cas que fos necessari, i mentre no hi hagi una nova Llei Catalana del Comerç, què 

farà el govern municipal per defensar el model comercial català 
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Mesos més tard, es va conèixer una sentència del Tribunal Suprem segons la qual “no pot ser 
denegada l’autorització per a la seva ampliació o reforma” al Mataró Parc per la seva exclusió 
de la trama urbana.  
 
Donat que en la nostra opinió, aquesta ampliació no seria compatible amb el model comercial 
de proximitat al centre i als barris, compartit per tots els grups polítics que han tingut 
responsabilitats de govern a la Generalitat i que sempre hem defensat, varem formular una 
nova pregunta al Ple. 
 
Està el Govern Municipal a favor de l'ampliació del Mataró Parc? 
 
A la seva resposta, la senyora Calpe, en nom del govern municipal, exposava que:  
 
-  No s’acceptarà cap ampliació que pugui perjudicar al comerç de proximitat, ni que vagi 

en contra del pacte del comerç de l’Ajuntament que va aprovar al 2015.  
-  Aquest Govern només plantejaria parlar de un nou projecte que contempli mitjanes i 

grans superfícies si porten associades millores tangibles per al teixit comercial de la 
ciutat.  

-  El Govern Municipal no es planteja l’ampliació del Mataró Parc fins que hi hagi una 
proposta concreta. 

 
En resposta a una nova pregunta per escrit sobre el tema aquest mateix mes de març, la 
regidora delegada d’Urbanisme, afirmava categòricament que no s’ha rebut cap petició per 
part de Mataró Park en relació a l’ampliació. 
 
Fa pocs dies, i de la mateixa manera que en totes les ocasions anteriors, és a dir a través de 
la premsa (aquesta vegada El Periódico 22-03-2017) hem llegit que “L’ajuntament de Mataró i 
General de Galerías Comerciales, es troben en negociacions respecte l’ampliació del Mataró 
Parc”. Afirmen haver confirmat les converses entre l’Alcalde Sr. Bote i el promotor Sr. Olivo, 
així com que les negociacions “busquen acomodar les pretensions d’ampliació de l’empresa 
promotora, que passen per aconseguir 30.000 m2 més de superfície, a les possibilitats 
urbanístiques”.. Més recentment, a “El Punt Avui 28-03-2017”, l’Alcalde “encoratja el promotor 
de Mataró Parc, perquè presenti formalment el projecte d’ampliació del centre comercial”. 
 

Per tot això, el Grup  Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta: 

 

1. Amb quina finalitat el Govern anima en públic el promotor del Mataró Parc perquè 
presenti el seu projecte d’ampliació? 

2. Hem d’entendre que el govern te ja presa la decisió de col·laborar i d’autoritzar una 
gran ampliació del Mataró Parc sense tenir enllestida l’instal·lació de la locomotora 
comercial del centre? 

3. Respecte a aquest darrer punt, està treballant el govern de manera proactiva, en la 
recerca d’alternatives a ECI? O simplement resta de forma passiva a l’espera dels 
esdeveniments?” 

 

 

 



 53 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES POSSIBLES 

CONSEQÜÈNCIES DE RETARDAR ELS TRÀMITS D’AMPLIACIÓ DE LA 

GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL DEL NORD DE LA CIUTAT. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“Independentment de la discussió sobre el model comercial, la necessitat irrenunciable de 
potenciar el comerç tradicional a la trama urbana i millorar els eixos comercials de la ciutat per 
fer-los més dinàmics i atractius i per tant generadors d’activitat a l’entramat urbà de Mataró; no 
podem obviar que a sobre de la taula del Govern Municipal, però també de tots els Grups 
Municipals en tant que representants legítims de tots els mataronins i també dels seus 
interessos tenim un problema i decisions transcendents a entomar.  
 
Malgrat que entenem que la importància  i transcendència del tema i que el Govern Municipal 
actuï amb una certa cautela i la necessària reserva veiem amb preocupació notícies com la 
que obliga a la Junta d’Andalucia al pagament d’una molt quantiosa indemnització als 
propietaris d’aquesta Empresa pel retard, segons considera el Tribunal Suprem injustificat en 
donar les autoritzacions per obrir un Centre Comercial a Granada. Però també ens preocupa 
que la situació s’eternitzi i ens trobem un cop més amb un escenari semblant al que ja vàrem 
patir amb el Centre Comercial que s’hi va instal·lar a Cabrera de Mar, a qui paga els impostos 
tot i que condiciona fortament també el comerç mataroní, o ja més propera en el temps la 
situació de la locomotora comercial del centre de Mataró. 
 
Com hem dit al principi, una és la discussió del model comercial que segurament tots 
compartim d’aposta pel comerç de proximitat, i una altra és la realitat de la ciutat, les 
obligacions legals  i el signe del temps i és per aquest motiu que presentem les següents 
preguntes, donat, a més a més, que l’Alcalde ha mantingut reunions amb els propietaris 
d’aquesta empresa i que per tant ha de tenir informació sobre les seves intencions que 
nosaltres desconeixem: 
 
1.- Descarta totalment que a Mataró es pugui donar un cas com el succeït a Granada i que 
hem explicat anteriorment? 
 
2.- De les converses que ha mantingut el Govern Municipal, el mateix Alcalde, es pot 
descartar totalment que no ens trobem amb una situació en la qual el Centre Comercial realitzi 
la seva ampliació a una localitat propera a Mataró i que per tant pagui els impostos a aquesta 
localitat i tingui una forta afectació al comerç mataroní, cosa que ja ha succeït a Cabrera de 
Mar? 
 
3.- El Govern Municipal està realitzant algun tipus de gestions en aquest tema actualment? Si 
la resposta és positiva, pot explicar-la breument?” 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que les dues preguntes fan 

consideracions a l’hora de promocionar el comerç de proximitat i són aspectes amb els que 

coincidim i sobre els qual hi treballem. El nostre model és de l’equilibri entre l’oferta comercial 

entre el comerç de proximitat i el de les grans superfícies. Les dues preguntes apunten als 

aspectes legals que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar la possible ampliació i les 

competències i responsabilitats del govern més allà de Mataró. Les preguntes 1 i 2 

d’Esquerra, si els promotors de Mataró Parc volen fer una ampliació han de presentar a 

l’Ajuntament una proposta i estudiar-la, no estem encara en aquest punt. Respecte a la 

pregunta número 3 en relació al Corte Inglés, dir-li al Sr. Teixidó que no ens hem rendit i per 

tant no busquem alternatives al mateix perquè treballem per desencallar aquesta situació. A 

les preguntes del PP, no conec la situació de Granada i la sentencia que afecta a la Junta 

d’Andalusia, però no és voluntat del govern dilatar aqueta situació, quan arribi la proposta 

l’estudiarem d’acord amb la llei i màxima transparència.  

 

 

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

no està ampliat ja gràcies a la Generalitat i al model comercial que es compartia a Catalunya. 

Això ho dic perquè vostè feia esment del comerç de proximitat, podem veure a altres llocs que 

s’ha destrossat aquest tipus de comerç a favor de les grans superfícies. Hi ha algunes senyals 

d’alarma d’altres països que es veuen també a Barcelona, i és que les grans superfícies 

comercials es comencen a tancar fora de les ciutats i comencen a obrir els seus establiments 

al centre de la ciutat. Crec que ens hauríem de centrar en el projecte de la locomotora 

comercial i si el Corte Inglés no ve, hauríem de buscar alternatives. Nosaltres no estem en 

contra de l’ampliació del Mataró Parc, però per nosaltres la prioritat és solucionar la 

locomotora comercial del centre. 

 

 

 

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

exposa que no volen perdre l’oportunitat però tampoc els agradaria que aquest promotor 

marxés a una altra municipi. Entenc el que diu l’alcalde de que ha d’estudiar la proposta i com 

afecta la mateixa. Ja que tampoc ens agradaria que la proposta marxes a altres municipis 

propers ja que ens afectaria igual. El que ens fa por són les discrepàncies entre el govern i els 
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dos partits que formen part. Recordar que fa cinc anys quan es va obrir a la Roca es va obrir 

festius nosaltres vam fer una proposta i en aquests anys no s’ha fet res per promocionar el 

comerç tradicional. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu al Sr. Teixidó que no li sembla una manera 

oportuna dir al Corte Inglés que vengui el solar que és seu i després buscar alternatives. 

Respecte al Sr. Calzada no em sembla just dir que en cinc anys no s’ha fet res per defensar el 

comerç de proximitat, crec que és ben al contrari hem fet feina per promocionar el comerç de 

la nostra ciutat. 

 

 

16  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’ADJUDICACIÓ 

DEL MONUMENT A L’ALCALDE JOSEP ABRIL I ARGEMÍ 

 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Este consistorio está muy comprometido con la trasparencia y el buen gobierno, hasta el 
punto que nos hemos dotado de una comisión para desarrollar e implementar estas buenas 
practicas. Es una pena que pequeñas acciones pero muy significativas empañen esta labor 
que es asumida por todos los grupos municipales. 
 
En este caso además de por  contravenir esos dos elementos que deben inspirar toda acción 
de gobierno en este asunto se añade la pena de que después de esperar diez años a que se 
llevara a cabo una resolución aprobada por unanimidad, y si hiciera justicia en el derecho a un 
reconocimiento público al Alcalde Josep Abril i Argemi, que además fue fusilado por haber 
ocupado este cargo,  es decir por pura represión ideológica, es vea enturbiada por formas de 
actuar aparentemente poco corteses y transparentes. 
 
Sin cuestionar ni la elección de la obra, ni el autor elegido, ya que entendemos que una obra 
de arte tiene elementos muy subjetivos a la hora de valorarla, si que nos ha llegado quejas de 
que no se ha seguido un procedimiento transparente y no se ha tenido la deferencia  con las 
personas que han trabajado y han presentado otros proyectos para darles las explicaciones 
pertinentes, así como un mínimo de comunicarles directamente la decisión tomada. 
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 Sr. Alcalde por estas razones por las que le rogaría que informase a este Pleno, de  
siguientes pormenores: 
 
1.- No sería necesario que cuando se toma la decisión de realizar una obra artística debería 
haber una comisión técnica  que tomara la decisión de la forma más objetiva precisa. En el 
caso que nos incumbe, ¿hubo alguna comisión o informe en este sentido? 
 
2.- ¿La va a haber en casos análogos?  
 
3.- En caso de que varios artistas concurran a un proyecto se piensa dar respuesta a los que 
presentando un proyecto no sean elegidos. En este caso, ¿se ha dado respuesta? ¿Se piensa 
dar la?  
 
4.-  En este caso, no cree que además de una respuesta por escrito referente a su proyecto 
se deberían ofrecer unas disculpas públicas al artista Jaume Simón, de cómo ha sido tratado.” 
 
 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que hi va haver 

alguna comissió o informe en aquest sentit, l’any 2007 el ple municipal va aprovar erigir una 

estàtua en memòria del Sr. Josep Abril. Des de aleshores des del patronat es va parlar de fer 

alguna obra per recordar la seva memòria però no es va fer cap concurs de contractació 

pública. Un dels projectes rebuts va ser el de Pere Coll artista de projecció internacional. A 

l’abril de 2016 va demanar el compliment d’erigir un monument en memòria de Josep Abril i 

Argemí. El govern municipal ha decidit tirar endavant aquest projecte a mans del Sr. Pere Coll 

segons projecte presentat anteriorment al patronat de cultura. Un dels casos pels quals es pot 

concedir un contracte, en aquest cas seria correcte establir una contractació directa en favor 

del Sr. Coll per qüestions artístiques. D’altra banda la millor opció seria tenir una comissió que 

pogués prendre les decisions d’escollir l’artista en base a diversos factors, com per exemple el 

prestigi i obra. Dir també, que l’Ajuntament sempre s’encarrega d’informar a tots els licitadors 

quin ha estat el resultat del concurs, però en aquest cas no constava a cap departament cap 

procediment inicial i és per això que no s’ha informat. En aquest cas el Sr. Jaume Simón 

també va presentar una proposta i és cert que el més encertat hagués estat avisar-lo a ell. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, replica que no ha qüestionat la legalitat del procediment si no les formes. Vostè 

ha reconegut que no s’ha donat resposta en relació als dos projectes que es van presentar. 

 

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

L’EDIFICI DE LA PRESÓ.  

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 
“CONSIDERACIONS: 
 
El Regidor de cultura, senyor Fernández, ens va anunciar en comissió informativa celebrada 
el passat 24 de març, la seva intenció de convertir, a partir de 2018, l’edifici de la presó en el 
punt de referència per als artistes de la ciutat. 
 
D’entre els espais que vol dedicar a la creació artística, ens ha sorprès la seva aposta per un 
Can Xalant 2. Sorpresa, diem, perquè va ser vostè senyor Fernàndez qui va tancar Can 
Xalant. 
 
Sorpresa que també es deuen haver emportat la gent de l’Associació de Joves Gravadors de 
Mataró, que segons les nostres informacions, s’han assabentat per la premsa de la seva 
propera ubicació a l’edifici de la presó. 
 
Sorpresa també, perquè fa molt poques setmanes que es va aprovar el pressupost municipal i 
no es parla ni es pressuposta res que tingui a veure amb la creació d’aquests nou espai de 
creació artística. 
 
Estrany, si més no. Encara que no tant, tenint en compte que darrerament aquest govern, es 
va trepitjant projectes l’un a l’altre. Tu apostes per la Festa al Cel, jo me la carrego; a mi no 
m’agrada l’ampliació de Mataró parc, doncs a mi sí i enceto converses amb el propietari; que 
tu et treus un nou institut de la màniga, doncs jo ataco amb un centre de creació artística... i 
encara ens queden dos anys... o menys, al pas que anem. 
 
En base a tot això, PREGUNTEM: 

1) Diuen les informacions que el consistori té previst destinar 250.000 euros a l’adequació 
de l’edifici durant el 2018 i el 2019. Ho tenen ja pressupostat o és una previsió? Si és 
així, sense pressupost de 2018 aprovat, no hi haurà “Espai de les Arts”, no? 
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2) Mentre no comptin amb aquests diners, pensem fer algun tipus d’arranjament a l’edifici 
(amb la finalitat d’instal·lar els artistes) amb alguna partida pressupostària no 
contemplada en el pressupost de 2017? 

3) Com és que ara sí que li sembla bé al regidor apostar per un nou Can Xalant i abans 
ho veia inviable? 

4) No creu el regidor que fora més assenyat apostar per projectes consolidats a la nostra 
ciutat i amb una demanda acreditada com és, per exemple, l’Escola Municipal de 
Música, que necessita d’una seu definitiva per a la seva visualització, i que molt bé es 
podria instal·lar a l’edifici de la presó? Una alternativa que, per raons d'ús, activitat, 
quantitat d'usuaris i centralitat apareix com a més versemblant i no tant arriscada." 

5) S'ha fet un estudi previ analitzant les característiques específiques de l'espai?, S'han 
tingut en compte els usos més idonis per tal de preservar i conservar un edifici 
patrimoni arquitectònic i cultural d'alt valor (BCIN)? És vostè coneixedor 
d'avantprojectes i propostes d'encaix alternatius que garanteixin un millor aprofitament 
i conservació, així com un ús més adequat a les característiques de l'edifici?" 

6) El PSC soci del seu govern comparteix al cent per cent la seva aposta? Cap membre 
del PSC ha posat damunt la taula la possibilitat apuntada més amunt de col·locar la 
seu de l’Escola Municipal de Música a l’edifici de la presó?” 

 

 

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

que el govern treballa amb una proposta de pla d’inversions anual, i es va informar de que 

sobraven els 500.000€. En el supòsit que en els pròxims anys es treballes amb pressupostos 

prorrogats, el que perilla no és el projecte de la presó sinó totes les inversions que es 

proposen. Però confiem en treballar i negociar amb tots vostès per tirar endavant els 

pressupostos. A la segona pregunta, el 2017 serà un any de redacció de projectes, 

actualment ja s’està treballant en la neteja dels espais, i contem amb el compromís de la 

Generalitat d’incrementar la seva aportació. A la tercera pregunta, no estem parlant de cap 

Can Xalant, sinó de convertir l’edifici de la presó en el punt de referència pels artistes de la 

ciutat. A la quarta pregunta, la presó és un equipament àmpliament estudiat, l’espai de les arts 

és un projecte compatible amb les peculiaritats arquitectòniques de l’edifici de la presó. A 

l’ajuntament no li consta cap proposta anterior de la que s’ha presentat, com bé sap 

recentment s’han fet algunes millores a l’edifici. A la darrera pregunta, dir que no puc 

contestar en nom del grup municipal socialista, però si que li puc dir que la proposta va ser 

validada en reunió de govern, i formava part de l’acord de govern. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa diu que li agradaria veure els estudis dels que parla el Sr. 

Fernández, on s’afirma que els espais són idonis. Vostè diu que no coneix cap avantprojecte 

d’usos de la presó; n’hi ha dos, un que encabia l’escola municipal de música que va presentar 

un arquitecte de Mataró i un altre que va ser un treball final de carrera. Si els busca els 

trobarà. Crec que no hi ha hagut un debat suficient i que l’alternativa que proposen no té futur. 

 

 

 

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

que l’estudi és en relació a l’estructura, li podem fer arribar, l’altre encara s’està treballant. En 

relació al debat, s’ha explicat en el  Consell de Patrimoni i Cultura i en moltes més entitats. 

 

 

18  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER LA 

CREACIÓ D’UNA FUNERÀRIA MUNICIPAL. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 

“Degut a l’elevat preu dels serveis funeraris.  
 
Degut a la situació, a la pràctica, de monopoli que viu la ciutat de Mataró, on només existeix 
una empresa funerària que ofereix els seus serveis.  
 
Per aquests motius, des del Grup d’ICV-EUiA, creiem que la creació d’un operador funerari 
municipal que tingui com a objectiu el garantir la competència, la qualitat, l’accessibilitat de la 
ciutadania als serveis funeraris, la baixada del preu mig i l’excel·lència del servei, pot ser una 
gran notícia per la ciutat i els seus habitants.  
 
Per aquests motius, des del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida 
i Alternativa, preguem:  
 
- Que el Govern es comprometi a realitzar un estudi, en un termini màxim de sis mesos, sobre 
la possibilitat de crear una funerària municipal. “ 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que no es poden negar 

a estudiar per poder donar resposta a aquest prec. Serà difícil perquè a la concessió li queden 

un munt d’anys. Però farem l’estudi i no trigarem més d’un mes en tenir l’estudi de 

municipalització de l’autobús i la compartirem amb vostès. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa exposa que entén que el termini que diuen el podran complir. Els 

serveis funeraris representen un cost molt important per les famílies, i aquest serveis algunes 

vegades pressionen als hospitals per tal d’evitar que algunes famílies puguin tenir alguna altra 

alternativa o serveis d’altres ciutats. Ens pertoca apostar per obrir finestres i crear un servei 

municipal de la funerària. Hi ha una possibilitat de mancomunitat per tal de poder reduir 

costos, en definitiva els serveis funeraris de Mataró tenen un abast de gairebé tota la comarca 

i segur molts municipis es voldrien mancomunar amb el servei de Mataró i és la nostra 

responsabilitat garantir que totes les persones tinguin un enterrament digne. 

 

 

 

19  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’AMPLIACIÓ DE 

ZONES D’APARCAMENT EN BATERIA AMB LES PLACES MARCADES. 

  

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 
“Fa alguns anys es van marcar amb pintura les places d’aparcament en bateria al carrer Rosa 
Sensat o Sant Valentí del Pla d’en Boet.  
 
El resultat ha estat una millora en l’eficiència de l’ús de l’espai d’aparcament pels veïns, que 
pensem que s’hauria estendre a la resta de carrers d’aquesta àrea del barri ( C/ Ciutat Freta, 
c/ Ferrer i Guàrdia o C/ Alarona). 
 
Això permetria, a més d’ordenar l’espai, delimitar amb més detall les àrees per aparcament de 
vehicles (cotxes, motocicletes i també bicicletes), reserves per a discapacitats, zones de CiD, 
etc... 
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Així mateix, aquesta mateixa solució ens sembla que seria adient a la zona d’aparcament del 
Passeig Marítim. En aquest cas, amb la salvetat del tram que passa pel darrera de les cases 
del Callao, que hauria de transformar-se en aparcament en cordó, amb espai per la Creu 
Roja.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres efectua el següent prec: 

1. El govern pintarà els límits de les places d’aparcament als carrers Ciutat Freta, Ferrer i 
Guàrdia i Alarona del Pla d’en Boet. 

2. El govern pintarà els límits de les places d’aparcament al Passeig Marítim.” 
 
 
 
 

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

manifesta que des de fa un parell de plens ja tenien prevista l’acceptació. Estem d’acord, es 

tracta d’una millor utilització dels espais públics. De resultes d’aquest projecte es delimitaran 

645 places d’aparcament a la ciutat, 435 al barri de pla d’en Boet i 210 al passeig Marítim. 

 

 

20  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, AMB EL SUPORT DELS GRUPS 

D’ERC-MÉS, VOLEMATARÓ, ICV-EUIA I LA REGIDORA NO 

ADSCRITA, SOBRE EL CONTROL I L’IMPACTE DE LES ANTENES DE 

TELEFONIA MÒBIL. 

 

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

presenta el prec següent: 

 
“El passat 24 de març de 2017, l’Associació Veïnal dels Molins va reunir tots els representants 
dels grups municipals. En aquesta reunió vàrem tenir coneixement de les gestions realitzades 
per la comissió sobre antenes de telefonia mòbil de l’entitat veïnal. Se’ns va exposar que als 
carrers Lluís Millet, Umbria, Germana Vicenta Berny i dels Caputxins hi ha, des de fa més de 
20 anys, unes antenes de telefonia mòbil que darrerament han incrementat la seva potència 
d’emissió.  
 
Atès que ens aquests carrers s'han incrementat de forma notòria les morts per càncer.  
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Atès que les representants del govern municipal van afirmar que no poden intervenir en les 
comunitats de propietaris on hi ha  instal·lades les antenes. 
 
Atès que els representats del govern municipal van mostrar la seva predisposició a traslladar 
la preocupació veïnal a les companyies de telefonia.  
 
Atès que les representats del govern municipal van explicar que s’havia iniciat una avaluació 
d’impacte sobre la salut de la població del barri. 
 
Des dels Grup Municipal de la CUPformulem el següent prec: 
 

 Que l’Ajuntament de Mataró es comprometi a fer un seguiment periòdic de la potència 
d’emissió de totes les antenes de telefonia mòbil ubicades a la ciutat, indicant-ne la 
potència declarada i la real, i que aquests estudis es facin públics a través del web 
municipal. 

 

 Que es facin estudis d’impacte sobre la salut dels residents en totes les zones de la 
ciutat on hi ha instal·lades antenes de telefonia mòbil, i que aquests estudis es facin 
públics. 

 

 Que l’Ajuntament de Mataró realitzi les tasques de mediació que siguin necessàries 
així com també una campanya de sensibilització ciutadana sobre l’impacte de les 
antenes de telefonia mòbil adreçada a les comunitats de veïns.” 

 

 

 

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

Habitatge, manifesta que aquest prec també porta un parell de plens i els podem acceptar 

perquè part del que demanen ja s’està fent. El seguiment de l’emissió de radiació es fa de 

diverses maneres, per una part amb un control de 24h 365 dies a l’any a través de 12 sensors 

que hi ha instal·lats a Mataró que es publica a la web de la Generalitat i una altre mensual 

mitjançant la web que envia un informe. Una tercera forma de control és sota demanda del 

ciutadà. Quan es va fer el control de la governança radioelèctrica, a tota la ciutat estem molt 

per sota dels nivells de radiació que estableix la OMS. En relació a la tercera, vostès 

demanen que fem tasques de mediació. És cert que ens varem reunir amb l’associació de 

veïns a la qual ens van plantejar la problemàtica i ens vam comprometre amb els operadors 

que tenen antenes a la zona. Els hi vam demanar a aquests operadors que retiressin totes les 

instal·lacions que estiguessin en desús i per altra banda que prenguessin mesures per 

minimitzar l’impacte d’aquestes instal·lacions. Tot i així, des de l’ajuntament no tenim autoritat 

per tal de obligar-los a canviar la situació d’aquestes màquines ja que tenen contractes firmats 

amb les comunitats de veïns i no és fàcil desdir-se.  
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

diu que l’informe sobre radiofreqüències expressa que les noves evidencies publicades 

confirmen que no hi ha efectes adversos per la salut derivats per l’exposició a les 

radiofreqüències emeses per la telefonia mòbil. 

 

 

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

demana que si us plau els regidors els hi passin per escrit aquests informes per facilitar-los 

als veïns. Els veïns diuen que el compromís era posar-se en contacte amb les operadores per 

poder solucionar el màxim possible. L’únic que quedava pendent era la reunió amb urbanisme 

però comenten que ja està desencallat el tema i en breu es farà. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 21 i 22 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

 

21  - PREC QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I VOLEMATARÓ, AMB EL 

SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PER LA RETIRADA DE 

LES PLAQUES FRANQUISTES EXISTENTS A LES FAÇANES 

D’IMMOBLES PARTICULARS. 

 

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

presenta el prec següent: 

 
“La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 4 d’abril de 2016 una 
declaració institucional de rebuig al feixisme i de reivindicació de la memòria democràtica. La 
proposta va ser presentada per la CUP i en un dels punts de la part resolutiva s’explicitava el 
següent: “Que la Generalitat col·labori amb l’Ajuntament de Mataró en la localització i retirada 
dels monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic encara existents a 
Mataró, com ara les plaques amb el jou i les fletxes de l’antic Ministeri de la Vivenda 
franquista”. 
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D’altra banda, en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró de l’1 de desembre de 2016, el 
govern municipal va acceptar un prec presentat per ERC que demanava la retirada de les 
plaques franquistes presents en edificis de la ciutat.  
 
El 18 d’abril de 2017, en la Comissió Informativa de Gestió de l’Espai Públic, el govern 
municipal va donar compte del compliment del compromís de retirada de les plaques 
franquistes, afirmant que cap de les plaques detectades es troba en edificis de titularitat 
municipal i que per aquest motiu no es pot procedir a la seva retirada. 
 
En aquest sentit, la passivitat municipal és injustificada, atès que la Llei 5/2017, del 28 de 
març, d’”acompanyament” dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, ha 
modificat l’article 190de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge) en els punts següents: 

1. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent: 

«e) No retirar les plaques col·locades en habitatges que han deixat de tenir la 
qualificació d’habitatges amb protecció oficial.» 

2. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, a la Llei 18/2007, amb el text 
següent: 

«Disposició addicional vint-i-cinquena. Retirada de les plaques dels habitatges que han 
deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits 

»1. Els propietaris i les comunitats de propietaris han de retirar en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor de la present disposició addicional les plaques 
col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges 
protegits. 

»2. La manca de retirada de les plaques en el termini establert per l’apartat 1 
constitueix una infracció lleu, d’acord amb l’article 125.» 

  
Per tant, des dels Grups Municipals de la CUP i VoleMataró formulem el següent prec: 
 

 Que l’Ajuntament de Mataró comuniqui a totes les comunitats de propietaris 
d’immobles de la ciutat on hi ha plaques franquistes l’obligació de retirar-les en el 
termini d’un any d’acord amb les modificacions de l’article 190de la Llei 18/2007 (Dret a 
l’habitatge). 

 Que l’Ajuntament de Mataró col·labori amb les comunitats de propietaris que vulguin 
retirar les plaques franquistes.” 
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22  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA RETIRADA DE 

SIMBOLOGIA FRANQUISTA.  

 

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

 
"Compartim l'argumentari exposat pel company de la CUP. Sra. Moreno, el regidor que li parla 
pot estar més o menys acostumat a que algunes parts de la part resolutòria d'algunes 
propostes de resolució que són aprovades al Ple de l'ajuntament no s'acabin complint, perquè 
al cap i a la fi, com diu el ROM, "tindran els efectes propis d'un compromís de caràcter polític 
del govern municipal respecte allò aprovat pel Ple", així com els precs o les preguntes. 
 
Però el que no estic tant acostumat és que no s'acompleixin els dictàmens de les CMI i 
aprovats per la totalitat dels regidors del Ple municipal. Perquè estem parlant d'això. A banda 
del prec per treure les plaques amb simbologia franquista que vostè ens va acceptar l'any 
passat, li torno a recordar que el Ple de desembre de 2005 va aprovar un dictamen que 
aprovava el següent ACORD i reprodueixo textualment "L'Ajuntament de Mataró aprova la 
retirada de les plaques de l'antic règim existents en els habitatges de protecció oficial de 
Mataró", acord que va ser aprovat per la totalitat dels regidors, repeteixo, es va aprovar per 
unanimitat del Ple. Si no s’acompleixen aquests dictàmens, ja m'explicarà què fem al Ple. 
 
Als anys 2005 i 2006 la regidoria d'habitatge amb un regidor d'ERC al capdavant ja va 
aconseguir treure les 141 plaques que fins llavors s'havien localitzat. I la carta amb la qual 
s'adreçava als veïns deia textualment "Els informem que en els pròxims dies l'ajuntament 
procedirà a la retirada de les antigues plaques que encara no s'han retirat ..." 
 
Les plaques del Ministerio de la Vivienda les va col·locar el mateix Ministerio, és a dir, una 
administració pública. No les venien a la ferreteria i la gent se les penjava perquè volia. Doncs 
si va ser una administració pública la que les col·locava, que sigui una administració pública 
com l'ajuntament de Mataró la que les retiri. 
 
Recentment, l'ajuntament de Vilassar de Mar les ha tret per una moció presentada per ERC i 
aprovada al Ple per unanimitat. S'ha comunicat als veïns que operaris de l'ajuntament traurien 
les plaques. 
 
Aquesta placa amb simbologia franquista la va treure la Secció Local d'ERC, Vam necessitar: 
Localitzar una placa, un tornavís i una escala, parlar amb el propietari que va dir-nos que cap 
problema, un mandat democràtic (llei de memòria històrica, dictamen del ple) i el que és més 
important: Voluntat política per fer-ho. 
 
Vostès què tenen: la localització de la simbologia franquista que ERC va fer i que els vàrem 
facilitar, operaris de la brigada, però no els veiem voluntat política per treure-les. 
 
Per tot l'exposat el GM ERC-MES presenta el següent  prec: 
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1)  El Govern municipal retirarà tots els elements amb simbologia franquista dels carrers 
de Mataró, tant els detallats en l’estudi entregat com els que es puguin detectar amb 
posterioritat, informant les Comunitats de Propietaris de l’obligació legal de procedir a aquesta 
retirada" 

 

 

 

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

que el prec sorgeix arran d’una resposta decebedora per part del govern municipal que va 

respondre que les plaques franquistes no son competència municipal si estan ubicades en 

immobles privats. Tenim una resolució aprovada de rebuig al franquisme on ja constava la 

petició de retirada de plaques. La passivitat municipal pensem que és injustificada, ja que no 

retirar les plaques constitueix una infracció lleu de la llei del dret a l’habitatge i que 

l’ajuntament de Mataró hauria de comunicar a les comunitats de propietaris que les retiressin. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que accepta el prec i que ha donat 

instruccions per a que acabat el 2017 haver fet tots els esforços per a que a l’espai públic de 

Mataró no quedi cap símbol franquista. 

 

 

 

23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MILLORI I 

S’INCREMENTI LA  COL•LABORACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS 

SERVEIS MUNICIPALS I EL COS SUPERIOR DE POLICIA PER 

LLUITAR CONTRA LES OCUPACIONS IL•LEGALS. 

 

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

presenta el prec següent: 
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“En els últims anys hem vist com s’incrementaven les ocupacions d’habitatges i també de 
locals a la nostra ciutat. El nostre Grup va proposar al Ple reactivar la Comissió sobre la sobre 
ocupació d’habitatges per tal de tractar aquest tema amb més profunditat i amb l’atenció que 
calia, ja que ha adquirit una dimensió i una deriva que s’allunya del que és tolerable quan hi 
ha famílies que ho fan per necessitat i esdevé un problema de màfies que fan negoci amb la 
desgràcia de les persones més desvalgudes. 
 
Des del Govern Municipal es va posar en marxa la Comissió, a la que no som presents els 
Grups de l’Oposició malgrat haver-la proposat, i es va demanar ajuda tant al Cos de Mossos 
d’Esquadra (responsable de la seguretat ciutadana) com al Cos Superior de Policia. Entenent 
que aquesta ajuda és necessària, hem ofert tota la col·laboració possible del nostre Grup, per 
tal que fos efectiva, però també entenem que sense una sèrie de mesures no és res més que 
un recurs cosmètic i una fugida d’estudi, per exemple no entenem quin control pot realitzar el 
servei d’estrangeria del Cos Superior de Policia si no se li faciliten les  dades del padró o la 
informació d’aquells habitatges on s’han detectat un nombre d’empadronaments molt per 
sobre del que permet l’habitabilitat de l’habitatge, o si no tenen coneixement de quines 
persones es detecta que han vingut a la nostra ciutat portades per aquestes organitzacions 
que el propi Govern Municipal titlla de màfies i que segons ha manifestat el mateix Govern els 
cobren lloguer per un habitatge ocupat il·legalment. 
 
I és per això que presentem el següent Prec: 
 

- El Govern Municipal incrementarà la col·laboració amb els responsables del  Cos 
Superior de Policia a Mataró  per tal de fer més efectiva i eficient la lluita contra les 
màfies de l’ocupació il·legal d’habitatges a la nostra ciutat quan es detecti una sobre 
ocupació d’habitatges, empadronaments fraudulents o demandes de serveis de 
persones que se sospiti que han estat portats a la nostra ciutat  fruit de l’activitat 
d’aquestes màfies.” 

 

 

 

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

manifesta que accepta el prec. Estem col·laborant amb la policia en el tema de l’ocupació. 

Ahir varem presentar la unitat de convivència i civisme de la policia local. I en un mes ja han 

intervingut en 28 casos, i s’han evitat 3 ocupacions. Com vostè senyalava, els mossos 

d’esquadra, han anunciat que han detingut un home que es dedicava a buscar pisos buits, els 

ocupava i els preparava per a llogar-los a una altra persona i demanava 1.500€. Nosaltres 

volem lluitar contra aquestes màfies amb la col·laboració dels cossos de seguretat i altres 

organismes. Esperem que aquesta situació es pugui solucionar amb la col·laboració de tots. 
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24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

SITUACIÓ DE L’ESCOLA RURAL A LES CINC SÈNIES.  

 

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

següent: 

 

“Aquests darrers dies ha saltat als mitjans de comunicació el conflicte obert al voltant del 
projecte de la Granja Escola Casa nostra, a desenvolupar a la finca de Can Gual (masia 
inclosa al Catàleg de Masies aprovat recentment). 
 
Ja al Ple de Novembre de 2016, el GM d’ERC-Moviment d’esquerres ja va interessar-se per 
aquesta qüestió. 
 
La regidora d’Urbanisme va respondre que el principal escull per la legalització de l’escola era 
la catalogació del terreny com a sol no urbanitzable, però sembla evident que, per definició, 
una escola rural només pot estar situada en sòl no urbanitzable.  
 
A més, segons informació obtinguda del propi servei, la seva impressió és que: 
 

- Donada la qualificació de la finca com 7-a-c, i donat també que està fora de l’àmbit del 
PDUSC, els usos educatius vinculats a l’activitat agrària són compatibles, condicionats només 
a que l’activitat tingui interès públic. 

- Malgrat que l’ús educatiu és compatible, es suggereix la possibilitat d’encaixar el funcionament 
de l’escola amb una hipotètica ampliació (mínima imprescindible) de les instal·lacions actuals, 
mitjançant un PE, que permetria ajustar aquests requeriments d’espais a les disposicions del 
PE de Masies i a les exigències en aquest àmbit de la Generalitat.  
 
A la mateixa pregunta del ple de novembre de 2016, el regidor d’educació també va intervenir 
per: 
 

- Felicitar els impulsors de la granja escola per la seva participació al procés de debat educatiu 
a la ciutat  

- Explicar que les homologacions depenen de la Generalitat de Catalunya. 

- Argumentar que la Direcció d’Ensenyament de Mataró no té posició sobre el tema, donat que 
jurídicament no consta com escola, i que per tant, entenen que només realitzen activitats 
considerades extraescolars.     
 
El passat mes de març l’escola va rebre l’autorització del British Council, que validaria la línia 
pedagògica del projecte, en anglès i d’acord amb el sistema britànic. Seria, doncs, la primera 
escola amb acreditació internacional al Maresme. 
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Segons hem pogut comprovar, l’escola, que col·labora activament i desinteressada amb 
diverses entitats de Mataró (Creu Roja, Escola Especial Arboç, Càritas i Centre Municipal 
Rocafonda) pretén fomentar, dins del seu enfoc curricular, l’agricultura, la ramaderia i el 
respecte al medi ambient. 
 
Per tot això, el Grup  Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta: 
 

1. En quina situació està el projecte en aquests moments? Té llicència? Quin és l’enfoc que s’hi 
pensa donar des del govern? 
 

2. Independentment del projecte pedagògic proposat,  la voluntat de desenvolupar un nou 
projecte educatiu i el bé de les famílies que hi volen participar, no justifiquen que hi hagi una 
intervenció i un posicionament de la Direcció d’Educació municipal? “ 

 

 

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

Habitatge, diu que aquest centre no té llicència ni com a escola ni centre de lleure. A març del 

2016 es va començar a tramitar un projecte d’actuació específica, mitjançant el qual es pot 

rehabilitar un magatzem per habilitar una sala polivalent i un altre edifici per fer melmelades; 

en el mateix document es justifica les obres ja que la vivenda té ús residencial i per això es va 

retirar el projecte i no tenen llicència, ara han demanat una llicència per tal de poder canviar 

l’ús de l’edifici. 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, exposa que el govern 

aposta per projectes nous. En aquest cas un Institut públic que compleixi totes les normatives. 

Ja que la cuina no compleix les mesures legals mínimes. El nostre posicionament sempre 

serà favorable en aquest tipus de projectes innovadors i creatius sempre que estiguin dins la 

legalitat. 

 

 

 

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

és la de conèixer la realitat i no la de fer comparacions entre escoles. Quan nosaltres hem 

demanat el posicionament és simplement per ajudar un projecte formatiu i unes famílies.  
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, diu que es va reunir amb els pares la setmana passada i els hi vaig dir que ho 

tramitarien tot i abans de la darrera setmana de juliol ens tornarien a reunir per tal d’explicar 

quina seria la situació de la llicència i tinguessin temps de matricular al seus fills en una altra 

escola en el cas de que aquesta no estigués en disposició de funcionar.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 27 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

 

 

25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE S’ELIMININ DE MANERA 

IMMEDIATA PINTADES I GRAFITIS AMB MISSATGES QUE INCITIN A 

L’ODI I A LA VIOLÈNCIA CONTRA QUALSEVOL COL•LECTIU DE 

L’ESPAI PÚBLIC MATARONÍ. 

 

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

presenta el prec següent: 

 
“Molt s’ha parlat últimament dels missatges incitant a l’odi i la violència contra diferents 
col·lectius a les xarxes socials. Malauradament algun d’aquests casos ha sigut provocat per 
persones residents a la nostra ciutat i han generat l’oportuna resposta de la societat  
mataronina.  
 
Però passejant per la ciutat no és infreqüent poder llegir pintades a parets i murs que 
clarament inciten a l’odi i/o la violència; el llistat que podríem fer és significativament extens 
com per no considerar-lo un fet aïllat i esporàdic, des d’insults a determinades posicions 
polítiques, a amenaces de mort a col·lectius determinats, insults a professionals o a territoris. 
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Si pintades de qualsevol tipus ja són prohibides i proliferen arreu malgrat la despesa que 
suposa la seva neteja i la degradació de l’espai públic que provoquen encara resulta més 
indignant quan aquestes tenen un contingut violent, insultant o poc respectuós. 
I crida l’atenció com algunes d’aquestes pintades, a més a més, fa anys que es van fer i el dia 
d’avui encara es poden observar. 
 
És per aquests motius que presentem el següent Prec: 
 

- Els serveis de manteniment procediran a eliminar de manera immediata possible aquelles 
pintades que es trobin a la ciutat que continguin un missatge que inciti a l’odi,  a la violència o 
la discriminació contra qualsevol col·lectiu independentment del seguiment de les denúncies i 
investigacions que siguin necessàries per esclarir i sancionar la seva autoria.” 

 

 

27  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE PINTADES EN EDIFICIS DE TITULARITAT 

PRIVADA. 

 

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

el prec següent: 

 
“Si hi ha quelcom que fa bruta una ciutat (entre d'altres) són les pintades derivades d'actes 
vandàlics en llocs on no es pot fer, com pot ser persianes de comerços, façanes, mobiliari 
urbà i espais municipals. 
 
Tots sabem que a Mataró tenim pintades que podríem catalogar ja d'històriques per al temps 
que fa que hi són i que ningú les treu, sobretot de caràcter polític. 
 
Quan es detecta alguna pintada l'Ajuntament amb el servei de neteja la retira, però només 
quan és un espai municipal. Quan es tracta d'edificis de titularitat privada, són els mateixos 
propietaris que han d'encarregar-se de retirar-ho, sense cap mena d'ajut per part de 
l'administració. A excepció de quan les pintades tenen contingut contrari als drets humans i de 
caràcter discriminatori, en aquest cas es retira per part de l'Ajuntament sense cap tipus de 
càrrec cap al propietari. Tal com ens han informat des del servei. 
 
Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró creiem que 
s'haurien d'ampliar aquests criteris per retirar pintades d'edificis de titularitat privada quan 
aquestes també són de caràcter polític. Que tots sabem que a Mataró hi ha unes quantes 
d'aquest estil. 
 
I també buscar la formula per ajudar aquells propietaris que es vegin afectats per pintades 
siguin de l'estil que siguin. Ja que mantenir la ciutat neta és cosa de tots, però l'administració 
local ha de tenir un paper important també. 
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És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament de 
Mataró sol·licita els següents precs: 
1.- Que l'Ajuntament de Mataró inclogui també la retirada gratuïta de pintades en edificis de 
titularitat privada quan aquestes siguin de caràcter polític. 
 
2.- Que l'Ajuntament de Mataró articuli la forma d'ajudar aquells edificis de titularitat privada 
que es vegin afectats per pintades siguin del tipus que siguin.” 

 

 

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

manifesta que accepta el prec perquè consideren prioritari l’eliminació a l’espai públic de 

qualsevol pintada que alteri la convivència i cohesió social. L’eliminació d’aquestes pintades 

serà realitzada pel servei de neteja municipal a requeriment del servei de policia local que 

serà l’encarregat d’obrir expedient per reconèixer l’autoria d’aquestes pintades i obrir 

expedient sancionador als autors. Respecte al prec de la Sra. Lora, serà parcial ja que les 

bretolades que no tinguin significat polític i que afecten a façanes de propietat privada, el 

responsables seran els propietaris. Els recursos que tenim els destinem a neteja viaria que és 

el que demana la ciutadania, per tant no podem fer front a altres serveis, tot i que no ens 

tanquem a oferir a aquests serveis quan així ho permetin els recursos. 

 

 

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

un dubte. El govern municipal es quedarà amb els braços creuats quan vegin una pintada que 

faci apologia del terrorisme? 

 

 

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

exposa que creu que ha estat suficientment clara. Es trauran les pintades que tinguin 

significació política. 

 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES POSSIBLES 
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CONSEQÜÈNCIES DE RETARDAR ELS TRÀMITS D’AMPLIACIÓ DE LA 

GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL DEL NORD DE LA CIUTAT. 

 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 15 de l’ordre del dia. 

 

 

 

27  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE PINTADES EN EDIFICIS DE TITULARITAT 

PRIVADA. 

 

Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 25 de l’ordre del dia. 

 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que havent arribat a les 12 de la nit 

s'acaba la sessió ordinària del Ple del mes de juny.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 00:05 hores del vespre, el Sr. President 

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

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


