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ACTA NÚM. 02/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE FEBRER DE 2017. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT               (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
DOLORS GUILLEN MENA REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici  dels temes de l’Àrea de Serveis a les Persones  
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
VICTOR MANUEL PARAMES SOTERAS REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
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JULI CUÉLLAR I GISBERT   REGIDOR              (CUP) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA              (PxC)  
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita  

S’incorpora a la sessió durant el punt núm.2 de l’ordre del dia 

 

 

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

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
 

DECRET 

716/2017 de 30 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 2 de febrer 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 2 de febrer de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, 
per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2016 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
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2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de 
data 30-1-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MÉS respecte als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge. 

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

data 30-1-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya de 
suport als cossos i forces de seguretat que operen al nostre territori. 

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

data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de suport a les 
persones afectades per les clàusules sòl. 

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

data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per 
derogar la llei d’amnistia del 1977 i per jutjar els crims comesos pel franquisme.  

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

data 30-1-2017, presentada pels grups municipals Socialista i Convergència i Unió i 
amb el suport del Partit Popular de Catalunya contra l’exclusió al dret a l’habitatge.  

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

data 30-1-2017,  presentada per tots els grups municipals  per donar suport al manifest 
Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia 

 
 
 DICTAMENS 
  
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
3 Declarar desert el procediment de licitació de la concessió demanial de la finca 

municipal del polígon 6 parcel•la 90, i iniciar nova licitació, mitjançant procediment 
obert. 

 
4 Acords en matèria de contractació estratègica de l’Ajuntament de Mataró i entitats del 

sector públic municipal ( Clàusules Socials). 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  
 Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
5 Ratificar la sol•licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,del Pla de 
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró pel termini 2017-
2021, i sol•licitud de Terrasses sobre passeig marítim. 
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 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 Igualtat i Ciutadania  
 
6  Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016 de la Junta de Govern 

Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016 
 
7 Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016, de la Junta de Govern 

Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del II Pla d’Igualtat de Gènere per a 
la ciutadania de Mataró 2013-2016  

 
 Benestar Social 
8 Donar compte del decret 9230/2016, de 20 de desembre, d’aprovació del Pacte amb el 

Tercer Sector d’Acció Social 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Àrea de Serveis a les Persones 
 
9 Ratificació de l’acord del Consorci Digital Mataró-Maresme relatiu a l’aprovació 

inicial de la  dissolució del consorci. 
 
 
 Direcció de Cultura 
10 Aprovació del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró.  
 
 
 Direcció d’Ensenyament 
11 Aprovació del document de criteris de planificació i proposta de mapa escolar de 

Mataró 2017-2022. Renovació del mapa escolar per a la innovació educativa. 
 
 
 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 Protecció Civil 
 
12 Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Mataró 

(DUPROCIM). 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía a favor de crear la figura de “l’esdeveniment especialment protegit” i de 
“l’esdeveniment protegit”  

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

Catalunya-MES per construir un model d’oci sostenible a la nostra ciutat. 
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15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular perquè Mataró aculli a totes les persones refugiades que arriben a la ciutat. 

 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal 

d’establir bases per un model d’urbanisme, sostenible i amable per la ciutat de 
Mataró. 

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

activitats d’alguns Consells de Participació. 
 
18 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè el 

govern municipal aclareixi la seva postura envers el Referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya. 

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

sobre la pèrdua del Festival “Como Como” després de la primera edició del 2016 a 
Mataró. 

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

sobre la col•laboració de Mataró en el Referèndum de 2017. 
 
21 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la taula d’animals, 

seguiment i acords. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

la rellevància que tindrà la llengua espanyola com a llengua materna d’ 
aproximadament el 55% dels ciutadans de Mataró, durant els actes que es celebraran 
amb ocasió del dia de les llengües maternes en la ciutat de Mataró. 

 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya en relació  a 

l’acollida de refugiats oferta des de l’Ajuntament de Mataró. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el 

padró. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

futuribles noves zones comercials a la nostra ciutat. 
 
26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’aprofitament forestal d’algunes finques d’alzines a Mataró. 
 
27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

millorar l’operativa de gestió del mercat de l’Escorxador. 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

els horaris en biblioteques de la ciutat. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 

1  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (12). 

 
 
 
2  -   DESPATX  OFICIAL 
 
 
El senyor David Bote, alcalde president, indica que com cada any es farà lectura del Manifest 

per la Pau que han preparat els alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de 

l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. 

  

Els alumnes d’Infantil diuen: 

Volem formar part d’un equip on tothom es respecti i s’escolti per viure en pau. Ser amables 
amb tothom, ajudar-nos quan caiem, compartir, respectar-nos i, en definitiva, ser feliç. Que 
totes les persones del món tinguin menjar, abric i un lloc per viure bé. 

 

Els alumnes de Primària: 
“Els alumnes, els mestres i el personal no docent de l’escola Pia de Santa Anna ens trobem 
avui, dilluns 30 de gener de 2017, perquè volem mostrar el nostre comprimís amb la Pau i la 
Justícia en aquest dia de celebració del DENIP. 

 

És per això que avui volem manifestar que: 

1. El món on vivim està espatllat perquè hi ha gent que utilitza la violència. 

2. Els mals usos que es fan de les religions, violència de gènere, assetjament escolar, 
discriminació de qualsevol tipus, la manca de drets i llibertats, són obstacles que ens 
impedeixen conviure en pau. 

3. Encara hi ha guerres que provoquen morts innocents i persones que han de marxar de 
casa seva. 

4. Hi ha una gran manca de solidaritat vers les persones que busquen refugi, obligats a 
marxar dels seus països assetjats per les guerres. 
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Per això ens comprometem a: 

1. Perdre la por per intentar arreglar el món i no deixar-nos convèncer pels que defensen 
la violència. 

2. Treballar plegats, per superar tots els obstacles que ens impedeixen construir el camí 
de la pau. 

3. Posar el nostre granet de sorra i la nostra petjada per construir aquest camí cap a la 
pau. 

4. Organitzar un acte solidari per recollir diners per ajudar a les persones que busquen 
refugi per fugir de les guerres. 

 

Tots junts ho podem aconseguir. 

 

 Per part de la ESO, Batxillerat i Formació Professional: 

No importa la gent que es mor de gana. No els conec. Mai ho faré. Mai ploraré pel petit Kami 

que agonitza al terra mentre se li omple la boca de sorra. Ni tampoc ploraré per la petita 

Shaira a qui estan a punt de treure-li el plaer abans de conèixer-lo. I encara menys pel petit  

Sabit a qui han arrencat de ,les mans dels seus pares per obligar-lo a fer atrocitats de les 

quals mai en serà prou conscient. 

Mentre ells sospiren el seu darrer alè, jo soc aquí, mirant com la Kim Kardashian presumeix 

del seu casament de 30 milions de dòlars a Florència, des del meu Macbook Pro de 1900 

euros. 

Quants mesos podria menjar el petit Kami amb aquests diners? Quatre? Cinc? Tant me fa! La 

seva ànima no il·lumina igual que la llum que projecta ala poma d’Apple sobre els meus 

armaris d’Ikea. Em faria fàstic acariciar la seva pell que penja dels ossos per culpa de la 

desnutrició, potser , si m’hi veiés amb cor, tocaria un dels grans errors de la nostra humanitat. 

O és que potser jo també sóc una errada; potser em fa por enfrontar-me a aquestes realitats 

perquè sé que part de la culpa de la seva existència és la meva. 

 

Per això els alumnes i professors de secundària de l’Escola Pia de Mataró MANIFESTEM que: 

- Ens comprometem a ser persones pacífiques i dialogants, començant per les 
nostres aules per després mirar més enllà. 

- Ens comprometem a continuar donant suport a les campanyes a favor de les 
persones refugiades que fugen de l’horror de la guerra i la violència. 

- Ens comprometem a ser empàtics i tolerants amb totes les persones 
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independentment del seu color de pell, la seva religió, el seu aspecte físic o la seva 
orientació sexual. 

- Ens comprometem a no jutjar a ningú pels seus actes sense conèixer els motius. 

- Ens comprometem a posar en pràctica la reflexió, la deliberació i la crítica constant 
a diari, entenent que la llibertat i els drets humans són inherents a la ciutadania i 
per tant a la democràcia. 

 

El Sr. Alcalde agraeix als nens i nenes de l’escola Pia les seves paraules. 

 

En aquests moments es van incorporant a la sessió els regidors:  
 

- Núria Moreno Romero, portaveu del grup municipal Socialista 
- Mª Luis Merchán Cienfuegos, regidora del grup municipal socialista 
- Joaquim Fernàndez i Oller, portaveu del grup municipal de CiU 
- Núria Calpe Marquet, regidora del grup municipal de CiU 
- Josep Maria Font Morera, regidor del grup municipal de CiU 
- Dolors Guillen Mena, regidora del grup municipal de CiU 
- Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES 
- Joaquim Camprubí i Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES 
- Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu del grup municipal de C’s 
- Victor Manuel Paramés Soteras, regidor del grup municipal de C’s 
- Maria José González Sánchez, regidora del grup municipal de C’s 
- Juli Cuéllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de la CUP   
- Carme Polvillo i Alomà, regidora del grup municipal de la CUP 
- Anna Maria Caballero Sancho, regidora no adscrita 

 

 

   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 

Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS respecte als beneficis fiscals en l’IBI de les 
autopistes de peatge.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(25):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), C’s (3), 
VOLEMataró (2), CUP (2), PxC (1) i ICV-EUIA (1), i l’abstenció del grup municipal de 
PPC (2).   

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 
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“Primer. Demanar al Govern de l’Estat que no aprovi cap altra mesura destinada a 
prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge. 
 
Segon. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat que en cap cas 
traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que 
paguen les persones usuàries. 
 
Tercer. Donat que la sentència 7142/2011 del Tribunal Suprem tanca la via judicial, 
instar al Govern de l’Estat a trobar una solució política que explori altres vies de 
compensació dels imports pendents d’abonar pels concessionaris als municipis afectats 
per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes. 
 
Quart. Exigir a l'Estat i a la Generalitat, que no es renovin les concessions de les 
autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.   
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 

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

Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya de suport als cossos i forces de seguretat que 
operen al nostre territori. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(18):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), C’s (3), PPC (2) i PxC (1),  
l’abstenció del grup municipal de VOLEMataró (2), i el vot en contra dels grups 
municipals de la CUP (2), ERC (4) i ICV-EUiA (1).  

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

“1.- Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mataró expressem el nostre suport a les 
forces i cossos de seguretat, especialment a aquells agents funcionaris públics que 
actuen al nostre àmbit territorial, per tal que puguin realitzar la seva feina amb les 
garanties, seguretat física i jurídica i el suport polític necessari per desenvolupar-la a 
plena satisfacció dels ciutadans i també dels mateixos agents. 
 
2.-Comunicar aquest Acord als representants sindicals dels cossos de Seguretat  i als 
comandaments d’aquests Cossos, presents a la Junta Local de Seguretat,  demanant-
los que traslladin el nostre suport  als funcionaris dels quals són responsables.” 
 

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

Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de 
VOLEMataró de suport a les persones afectades per les clàusules sòl. 
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Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 30 
de gener de 2017, amb l’esmena presentada pel grup municipal Socialista..  

 
La senyora Montse Moron, Portaveu del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
1. Instar el Govern de l’Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups 

parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d’afectats, un 
projecte de llei amb l’objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment 
de la sentències del tribunal  de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre 
de 2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-
154/15, C-307/15 i C-308/15, així com la Sentència num. 705/2015 del Tribunal 
Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i 
acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i 
altres contractes bancaris, mitjançant una solució universal i realitzada amb les 
màximes garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la sentencia 

2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es 
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels 
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la 
sentencia del TJUE 

3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta 
comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també 
d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en practiques abusives o poc 
transparents 

4. Instar el Govern de  l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme 
regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les 
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les 
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació 
de les clàusules sòl 

5. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competivitat a realitzar les actuacions d’inspecció , Investigació i sanció 
necessàries sobre l’actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules 
abusives 

6. Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis 
destinats a les persones afectades 

7. Instar a la Diputació de Barcelona a reforçar econòmicament els diferents 
programes de Suport municipal de mediació de Consum, i formació especialitzada 
en productes hipotecaris per tal que els ajuntaments puguin oferir serveis gratuïts 
de primera acollida i garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels 
drets de les persones afectades per les clàusules sòl, despeses en la formalització 
d’hipoteques i sobre els crèdits contractats en base a l’Index de Referència de 
Préstecs hipotecaris (IRPH) 

8. Instar la Diputació de Barcelona a explorar un acord de col·laboració amb els 
diferents Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona per al la defensa 
jurídica gratuïta d’aquestes persones 
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9. Donar Suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant 
a la denuncia i divulgació de les males practiques abans esmentades, com a 
defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades 

10. Traslladar aquesta acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a les 
associacions de Consumidors de la demarcació de Barcelona, a les entitats 
bancàries de l’àmbit de Mataró, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Associació de Municipis de Catalunya.” 

 
 

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular per derogar la llei d’amnistia del 1977 i per 
jutjar els crims comesos pel franquisme.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(21):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (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 Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- L’Ajuntament de Mataró es posiciona en contra de la Llei d’Amnistia del 1977 i 
la impunitat que implica dels crims comesos pel franquisme des del 1936 fins al 15 de 
desembre de 1976 i a favor que es jutgin els crims comesos pel franquisme. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró exigeix al govern espanyol que derogui de forma 
immediata la Llei d’Amnistia del 1977, seguint les reclamacions de l’Oficina dels Drets 
Humans de l’ONU i de les associacions nacionals i internacionals. 
 
Tercer.-L’Ajuntament de Mataró exigeix al govern espanyol la constitució d'una Comissió 
de la Veritat per investigar els fets, escoltar les víctimes i determinar els culpables dels 
crims comesos pel franquisme des del 1936 fins al 15 de desembre del 1976 per jutjar-
los, tal com reclama l’ONU. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró demana al Govern de la Generalitat i a totes les 
formacions polítiques del Parlament de Catalunya que es comprometin a derogar 
expressament la Llei d'Amnistia del 1977, així com la resta de legislació repressiva 
produïda per la dictadura i revalidada pel règim constitucional espanyol del 1978. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Mataró demana al Govern de la Generalitat i a totes les 
formacions polítiques del Parlament de Catalunya que creïn una eina legal per reparar 
els crims i la constitució d'una Comissió de la Veritat per investigar els fets, escoltar les 
víctimes i determinar els culpables. 
 
Sisè.- L’Ajuntament de Mataró demana a les totes formacions polítiques del Parlament 
de Catalunya que impulsin una Llei de Desfranquització per evitar la impunitat dels crims 
de lesa humanitat comesos al nostre país durant l’etapa franquista. 
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Setè.- L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords al President de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a totes les formacions 
polítiques al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a tots els partits de Congrés 
dels Diputats i al Consell Comarcal del Maresme.” 

 
 
 

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 30-1-2017, presentada pels grups municipals Socialista i 
Convergència i Unió i amb el suport del Partit Popular de Catalunya contra 
l’exclusió al dret a l’habitatge.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(25):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), C’s (3), 
VOLEMataró (2), PPC (2), PxC (1) i ICV-EUIA (1), i l’abstenció del grup municipal de la 
CUP (2).  

 
La senyora Núria Moreno, Portaveu del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als grups polítics representats al Congrés, la 
modificació de les següents Lleis: 

- Llei d’Arrendaments Urbans per tal d’introduir mesures de control i contra l’especulació 
en el mercat de lloguer de l’habitatge i per garantir l’accés a l’habitatge del conjunt de la 
ciutadania. 

- Lleis i reglaments sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost de 
Societats per incrementar la fiscalitat per rendiments especulatius de capital immobiliari. 

- Llei d’Hisendes Locals per tal d’introduir mesures tributàries que permetin gravar la 
propietat dels immobles de naturalesa especulativa i els immobles residencials buits. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat, a exercir de forma efectiva la competència de promoció 
de l’habitatge públic, en especial del parc de lloguer, ampliant aquest parc i millorant la 
gestió actual. 
 
Tercer.-  Instar a la Generalitat a reforçar la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró 
per tal de mobilitzar tot el seu parc d’habitatge públic disponible en la nostra ciutat, així 
com el parc d’habitatges en cessió, o dels expropiats temporalment. 
 
Quart.- Apel·lar als grans tenidors d’habitatges buits a la mobilització d’aquests 
habitatges, amb la cessió a l’Ajuntament o posant-los directament al mercat, 
especialment en règim de lloguer. 
 
Cinquè.- Comprometre’ns a l’Ajuntament de Mataró i al conjunt de les forces polítiques 
del Ple municipal a vetllar pel dret a l’accés a l’habitatge, per la cohesió social i territorial, 
per la lluita contra les pràctiques especulatives que dificulten o impedeixen l’objecte 
social i d’interès general de la propietat immobiliària, i pel rebuig contra les ocupacions 
delinqüencials o incíviques.  
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Sisè.- Demanar l’adhesió a aquesta Declaració a les forces polítiques de Mataró, als 
agents socials, a les entitats ciutadanes i veïnals.” 
 

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

Portaveus de data 30-1-2017,  presentada per tots els grups municipals  per 
donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia 

 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 30 
de gener de 2017.  

 
El senyor David Bote Paz, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords: 
  
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
 
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de 
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
 
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i 
Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Joan Caball Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.” 

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Servei de Compres i Contractacions 

 

3 -  DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LA 

CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA FINCA MUNICIPAL DEL POLÍGON 6 

PARCEL•LA 90, I INICIAR NOVA LICITACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT. 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple Municipal de data 8 de setembre de 2016, es va iniciar l’expedient de 
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. 
 
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, per diligència de data 22/10/2016, el Servei 
d’Atenció Ciutadana comunica que no ha tingut entrada en el Registre General de 
l’Ajuntament cap proposició, per la qual cosa la Mesa de Contractació, en sessió de data 3 de 
novembre de 2016, va acordar declarar deserta la licitació. 
 
3. Mitjançant informe de data 02/11/2016, la cap de Projectes de Serveis Territorials, amb el 
vistiplau del cap del Servei d’Urbanisme i del coordinador de Serveis Territorials, exposen que 
durant el termini de presentació d’ofertes van tenir coneixement de diversos interessats en la 
finca que no van presentar oferta per considerar el preu de sortida desajustat al mercat i la 
rendibilitat que pot proporcionar la finca. 
 
4. Per aquest motiu, en el mateix informe es proposa tornar a convocar la licitació aplicant 
com a cànon de sortida el que se’n deriva de l’aplicació dels valors publicats a la web de la 
Generalitat de Catalunya, que és 149,94€ (0,3666Ha x 409,00 €/Ha any). 
 
5. Consta a l’expedient informe de data 18/01/2017 del secretari general d’aquesta 
Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules administratives particulars que regirà 
la concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l’article 
66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1998, de 17 
d’octubre. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La utilització dels béns de domini públic ve regulada als articles 53 a 71 i concordants del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
2. Els article 610, 109 i 138 i concordants 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 (TRLCSP), 
contenen la regulació del procediment obert en els contractes administratius. 
 
3. Del que disposa l’art. 151.3 del TRLCSP, es desprèn “a sensu contrario” que quan no existeixi cap 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren als plecs, es declararà 
deserta la licitació. 
 
4. És òrgan competent per acordar concessions sobre béns de la Corporació el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb la Disposició Addicional 2a del RDleg. 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació de la concessió demanial de la finca 
municipal del polígon 6 parcel·la 90, en no haver-se presentar cap oferta dins del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
SEGON. Iniciar una nova licitació, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte, mantenint inalterades les condicions de l’anterior licitació, excepte el 
cànon serà de 149,94€ (0,3666Ha x 409,00 €/Ha any). 
 
TERCER. Aprovar el plec de condicions administratives i tècniques particulars que regiran la 
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert. 
 
QUART. En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els esmentat plecs a 
informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de 30 dies, durant el qual 
es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Si no se'n 
presentessin, els plecs de referència quedaran definitivament aprovats.  
 
CINQUÈ. Convocar nova licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a 
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva d’aquest 
acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la 
publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació 
de proposicions pels interessats, si bé la licitació s'ajornarà quan resulti necessari en cas que 
es formulin reclamacions contra els plecs aprovats.” 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera un regal pagar 1400 euros l'any per 3420 m2 d'ús de 

pastura. Ja ens vam abstenir i criticar aquest preu tan baix. A més en el plec de clàusules es 

diu que la finca està classificada com a sol no urbanitzable i classificada com a sol viari una 

part i la resta com a sol agrícola. L’ús agrícola és dominant, però com a complementari es 

poden desenvolupar, si tenen interès públic, altres activitats d'ensenyament cultural i esportiu. 

Per tant es pot fer un negoci rodó pagant només 12 euros al mes. Si ha quedat desert i 

l'ajuntament no vol que el solar sigui erm podríem trobar altres formules que donessin un 

rendiment molt més gran. Per tot plegat votarem en contra. 

 

 

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

pregunta quan ens hem gastat en tràmits burocràtics per posar la finca en rendiment; 

assegura que no ho amortitzarem ni en dues generacions. L'aposta que fa l'Ajuntament per la 

pagesia és molt barata: la valoren vostès mateixos a 149 euros. No es pot dir que s'ha 
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dialogat amb possibles interessats si finalment queda deserta. Varem votar negativament a la 

comissió informativa i continuarem votant que no. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que l'aposta per la 

pagesia ha d'anar acompanyada de promoció i reconeixement i de moltes més eines. Mantenir 

els espais al voltant de Mataró lliures i que siguin conreats és molt important perquè garanteix 

beneficis pel nostre benestar. Ens abstindrem ja que pensem que alguna cosa s'ha de fer amb 

la terra, ja que una terra en guaret no és de profit. Hi ha moltes entitats que estarien encantats 

de tenir una mica de terra, i aquesta podria ser una bona aposta. 

 

 

 

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

Ciudadanía, explica que no estan en desacord amb la proposta del govern. No veiem clar 

l'import a pagar. El nostre vot serà d'abstenció. 

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

municipal ha de ser més ben valorat per tots. La proposta de licitació representa un 90 % de 

rebaixa sobre el preu original, que ja no era gaire alt. L'objectiu és posar el terreny en 

producció, però donades les circumstancies la nostra proposta seria oferir el terreny a alguna 

entitat del tercer sector per a portar a terme les seves activitats. 

 

 

 

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

Habitatge, explica que hi ha certes incongruències en el que s'ha dit. Per una banda ens 

queixem que es valora molt poc la terra, s’estaria d'acord si hi hagués gent interessada en 

pagar però com no és el cas, per això em baixat el preu, per facilitar l’ interès del pagès del 

costat o be entitats del tercer sector. I s'haurà d'utilitzar per a conreu ja que son els termes del 
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concurs. Quan varem dir que havia gent interessada era veritat, encara que després no entrin 

en el concurs obert.Com administració hem d'adjudicar la terra via concurs obert per a que 

qualsevol pugui accedir per 194 euros/any. La finalitat de la proposta no és treure rendiment 

econòmic a la finca sinó posar-la a disposició de la societat per a que la puguin conrear. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Plataforma per Catalunya (1).    

Vots en contra: 7,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (3),  corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 

Abstencions: 7,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).  

 

 

4  -  ACORDS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ESTRATÈGICA DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC 

MUNICIPAL ( CLÀUSULES SOCIALS). 

 

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

següent 
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“PRIMER. La Contractació Pública Socialment Responsable (CPSR) va ser definida en 2011 
per la Comissió Europea, com les operacions de contractació que tenen en compte un o més 
dels següents aspectes socials: oportunitats d'ocupació, treball digne, compliment amb els 
drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat 
d'oportunitats, disseny d'accessibilitat per a tots, consideració dels criteris de sostenibilitat, 
incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat 
social de les empreses (RSE), alhora que es respecten els principis consagrats en el Tractat 
de la Unió Europea (TUE) i les Directives de contractació. 
 
SEGON. La contractació pública socialment responsable ha anat evolucionant cap a un 
concepte més ampli, la contractació pública estratègica, definida com aquella política en la 
qual la finalitat de la contractació dels ens públics ja no és només l'adquisició de béns i 
serveis, sinó influenciar directament en la societat i l'economia, i contribuir indirectament al 
desenvolupament de polítiques d’interès general. 
 
Les dades demostren la importància del àmbit contractual per dur a terme una política 
socialment responsable: 
 
A) A l’Ajuntament de Mataró, les despeses en béns i serveis corrents, i en inversions reals, 
suposen, de mitja, un 35% del total del pressupost de despeses de l’Ajuntament. 
 
B) Estan en execució simultània uns 175 contractes de tracte successiu i  durada plurianual, 
amb uns 143 contractistes diferents.  
 
C) A més, anualment es tramiten un 203 contractes menors -incloent els espectacles- amb 
altres tants contractistes. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Mataró és una administració pionera en l’aplicació de clàusules 
socials, i alguna d’aquestes iniciatives estan destacades en el ‘Recull de bones pràctiques en 
la inclusió de clàusules socials’ editat pel departament d’Economia de la Generalitat en 2012, 
especialment les mesures adoptades pel Ple del 3 de febrer de 2011 que va aprovar la 
introducció d’una sèrie de clàusules socials en la contractació, que incloïa: 

 
- L’obligatorietat, per part de les empreses interessades a concursar,  d’acreditar el 

compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, 
per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per nombre de personal 
els sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis. 

 
- Quan les prestacions objecte de un contracte tinguin com a beneficiaris o usuaris a 

categories de població especialment desafavorides, obligatorietat d’inclusió com a criteri 
d’adjudicació de les característiques vinculades amb la satisfacció d’exigències socials 
que responguin a necessitats definides en les especificacions del contracte, pròpies 
d’aquestes categories de població.  
 

- La reserva de determinats contractes a empreses d’inserció registrades en el Registre 
Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya, o equivalent, si s’escau, d’altres 
comunitats autònomes. En aquest sentit el pressupost anual fixarà la quantia econòmica 
màxima i la tipologia d’aquest classe de contractes. 
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- La reserva de determinats contractes a Centres Especials d’ocupació quan almenys el 
70% dels treballadors siguin persones amb discapacitat i compleixin els requisits 
establerts a la disposició addicional 7a de la Llei de contractes del sector públic. 
 

- La inclusió en tots els plecs de clàusules administratives particulars municipals, sempre 
que no requereixin qualificacions tècniques específiques, l’obligació de l’empresa 
adjudicatària de reservar determinats llocs de treball adscrits a la prestació contractada 
per a persones subjectes a inserció sociolaboral. 
 

- L’aplicació d’aquestes clàusules als Organismes Autònoms Municipals, Societats 
Municipals i Entitats públiques empresarials. 

 

En la mateixa sessió del Ple es va aprovar la reserva d’un 10% del pressupost destinat a 
inversions en edificis municipals i escoles per a la contractació amb empreses d’inserció. 
 
QUART. Durant els debats dels pressupostos de 2016, a les sessions del Ple del dia 13 de 
febrer i de 7 d’abril, el regidor de Serveis Centrals es va comprometre, en nom del Govern 
municipal, a presentar una proposta per incloure i millorar les clàusules socials en els 
contractes de serveis i les concessions. 
 
CINQUÈ. En sessió del Ple de data 14 de gener de 2016 es va aprovar una proposta de 
Resolució de suport i compromís actiu de l’ajuntament de Mataró amb la Banca Ètica. 
 
SISÈ. En sessió del Ple municipal de data 3 de març de 2016, es va aprovar la declaració de 
Mataró “Zona lliure de paradisos fiscals”, per tal d’assegurar que els concursos públics 
afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals indubtables; i estudiar, detectar i activar 
els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d’empreses privades que 
tinguin la seu social en paradisos fiscals, o societats que formin part de la matriu industrial 
domiciliada en paradisos fiscals. 
 
SETÈ. En la mateixa sessió plenària es va aprovar una proposta de suport a les petites i 
mitjanes empreses i contra la morositat, amb actuacions com: 
 
• Introduir als plecs l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada 

finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les 
empreses subcontractades, amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis 
de pagament. 
 

• Adopció de mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin 
els terminis de pagament a subcontractistes.  
 

• L’emissió d’un certificat, que garanteixi el compliment real de les empreses adjudicatàries 
del compliment de les condicions de morositat legalment establertes.  

 
VUITÈ. En sessió del 7 d’abril de 2016 el Ple va aprovar la Proposta de Resolució relativa a 
l’estudi de la municipalització dels serveis públics, on s’acordà: 
 
- Iniciar els estudis pertinents, els resultats dels quals puguin conduir cap a la 

municipalització dels serveis. Aquests estudis hauran d'analitzar cada servei concret, fent 
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la comparació del que suposaria la gestió directa, envers la concessió, des de les 
perspectives econòmiques, tècniques i socials. També assumint que cal preservar el llocs 
de treball, garantir la viabilitat del servei i com a mínim, mantenir la seva qualitat. 

 
- Portar a terme aquest procés en un termini de 12 mesos d'estudi i si s'escau, presentar un 

calendari pel procediment de municipalització dels serveis. 
 
-  Comença per aquells serveis, les concessions dels quals arribin més aviat al seu 

venciment, com per exemple el servei de Zona Blava. 
 
NOVÈ. En sessió del Ple de data 7 de juliol de 2016 es va aprovar una proposta de Resolució 
a favor de la implantació del salari mínim de 1.000 euros,  que comprèn: 
 
- L’objectiu que cap treballador o treballadora municipal o de les empreses públiques rebi 

un salari inferior als 1.000 euros mensuals. 
 

- Mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de 
recursos de l’Ajuntament de Mataró a retribuir el seu personal contractat amb salaris 
superiors als mil euros quan així ho permeti la llei de contractació pública. 
 

- Endegar un procés de treball i negociació amb els agents socials i econòmics de Mataró 
per tal de marcar un pla d’acció per assolir un Salari Mínim de Ciutat de mil euros, 
estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials dels 
seus treballadors, liderant aquest objectiu a la comarca. 

 
DESÈ. En sessió del Ple 6 d’octubre de 2016 es va aprovar una proposta de Resolució per tal 
que l’Ajuntament de Mataró contracti els seus serveis energètics amb empreses que apostin 
per models energètics 100% renovables. 
 
 
ONZÈ. L’Ajuntament de Mataró ja inclou en els procediment de licitació nombroses clàusules 
de contractació socialment responsable: 
 
11.1. Clàusules relatives a les prohibicions de contractar i solvència dels licitadors 
 
En tots els plecs s’incorporen les següents clàusules: 
 

a) En compliment del que disposa la normativa en matèria de contractació pública, els 
licitadors han de presentar una declaració responsable, conforme no concorren en causa 
de prohibició de contractar, que inclou:  

 
• No haver estat condemnades per delictes d’associació il·lícita, corrupció en transaccions 

econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i exaccions il·legals, 
delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels 
treballadors, malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció 
del medi ambient. 

 
• No haver estat sancionades per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en 

matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-



21 
 

discriminació de les persones amb discapacitat, o per infracció molt greu en matèria 
social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
• Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social. 

 
b) A més dels anteriors requisits legals, l’Ajuntament exigeix també als licitadors els següents 

requisits: 
 

• Compromís d’adequar la seva conducta als principis ètic i regles de conducta que 
exigeix l’Ajuntament (veure document annex) 

 
• Acreditació del compliment de la Llei d’integració social dels minusvàlids i de la Llei 

orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
 

11.2. Preferències en l’adjudicació. 
 
En funció del tipus de contracte, i dintre dels límits permesos per la DA quarta del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en cas d’empat en la puntuació obtinguda, 
s’estableixen preferències en l’adjudicació a favor de empreses que acreditin tenir a la plantilla 
un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 %, empreses d'inserció, entitats 
sense ànim de lucre, o organitzacions de comerç just. 
 
11.3. Contractes reservats. 
 
S’han licitat com a contractes reservats a centres especial de treball o empreses d’inserció, el 
contracte de neteja de zones verdes, i el de gestió de les deixalleries. 
 
11.4. Obligació de subrogació de personal. 
 
Aquesta clàusula s’inclou en tots aquells serveis subjectes a un conveni col·lectiu que 
contempli aquesta obligació, i són molt nombrosos. A títol d’exemple, i sense caràcter 
exhaustiu, està inclosa en els contractes de servei de neteja d’edificis, de recollida de la 
brossa i neteja viària, monitors de piscina, manteniment de l’enllumenat públic, servei 
d’assistència domiciliària, gestió de les deixalleries, servei d’atenció telefònica 010, transport 
col·lectiu urbà de viatgers, manteniment de les zones verdes, gestió del Centre d’Acollida 
Municipal, servei d’atenció als infants a les escoles bressol, entre d’altres. 
 
11.5. Condicions especials d’execució de caràcter social. 
 
a) En el contracte del servei d’atenció telefònica 010 s’estableix l’obligació de mantenir en la 

plantilla adscrita a l’execució del contracte, un mínim del 50 % de persones amb 
discapacitat física. 

 
b) En el contracte de neteja d’edificis municipals, es va establir l’obligació de l’adjudicatari de 

subcontractar amb centres especials de treballs 7 jornades completes (56 
hores/dia)afegint que les persones que s’incloguin hauran de tenir obligatòriament 
discapacitat amb un grau superior al 60 %.  

 
11.6. Clàusules mediambientals 
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a) Són nombrosos i molt variats els requisits de protecció del medi ambient que s’inclouen 
en tots aquells contractes en els quals s’utilitzen productes que puguin ser nocius. Alguns 
exemples són els serveis de neteja viària i recollida de la brossa, neteja d’edificis 
desinfecció de sistemes de reg, tractaments fitosanitaris, desinfecció, desinsectació i 
desratització... 
 

b) Els projectes d’obres contenen les obligacions dels contractistes respecte a la gestió dels 
residus. 

 
c) S’ha potenciat l’ús de la fusta provinent de boscos renovables, en l’adquisició de 

productes com les tanques de les àrees de joc infantil, o en determinat mobiliari. 
 
d) Es té en compte la defensa del medi ambient en contractes com la utilització de paper 

reciclat, i consumibles informàtics remanofacturats. 
 
e) En el contracte del servei d’alimentació a les escoles bressol, s’exigeix que en l’elaboració 

dels menús escolars un 50 % dels productes fruita, verdura, llegums siguin produïts sota 
els criteris de producció ecològica, ) i es va puntuar l’increment d’aquest percentatge i 
l’aportació de productes de proximitat. 
 

DOTZÈ. En la línia del que l’Ajuntament de Mataró ja està fent respecte de la contractació 
responsable, d’acord amb l’impuls de les iniciatives aprovades pel Ple durant el present 
mandat, l’Ajuntament vol aprofundir en el compromís de progressiva incorporació de la 
contractació pública estratègica, duent a terme un seguit d’actuacions amb la voluntat de 
desplegar una política de contractació pública que permeti desenvolupar i assolir objectius 
socials, ètics i mediambientals a través de les seves contractacions. 
 
És per això que s’ha elaborat el document “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, 
ètics i mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Mataró i entitats del sector 
públic municipal”, com a instrument de recolzament als diferents serveis municipals en la 
utilització d’aquests mitjans que posa la normativa a l’abast dels poders públics. 
 
TRETZÈ. Aquesta proposta i els seus documents annexos han estat sotmesos a la 
consideració dels següents òrgans: 
 
- Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, en sessió de data 11 de gener de 2017. 
- Consell Econòmic i Social de Mataró, en sessió de data 23 de gener de 2017. 
- Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió de data 24 de gener de 2017. 
 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple Municipal l’adopció dels presents ACORDS: 
 
 
PRIMER. Aprovar el contingut del document que s’adjunta, denominat “Guia pràctica per a la 
inclusió de criteris socials, ètics i mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de 
Mataró i entitats del sector públic municipal”  
 
SEGON. Aprovar el contingut del document que s’adjunta, denominat “Model de principis ètics 
i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat”, 
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el qual hauran d’assumir totes les persones físiques o jurídiques que vulguin optar a una 
licitació de l’Ajuntament de Mataró. Aquest document inclou una declaració responsable de no 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per 
les institucions europees o avalades per aquestes, i que siguin considerades delictives en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capital, frau fiscal o contra la 
Hisenda pública. 
 
TERCER. Donar les instruccions perquè quan en els serveis contractats o concessionats el 
component de la mà d’obra sigui un component essencial, el criteri d’oferta econòmica no 
superi el 60% del total de criteris a valorar i que es vetlli perquè les retribucions brutes dels 
treballadors inclosos en el contracte o concessió siguin com a mínim de 14.000 anuals, en 
contractes a temps complet. 
 
QUART. Incloure als plecs de condicions de les concessions de serveis municipals i dels 
contractes dels serveis de prestació obligatòria, els instruments de control, seguiment i 
avaluació del contracte i del servei. En especial, d’auditoria financera i de control de qualitat.  
 
CINQUÈ. Incloure en els plecs de clàusules administratives, com a condició especial 
d’execució, el pagament directe per part de l’Ajuntament a l’empresa subcontractista, amb 
detracció del preu al contractista principal, en el supòsit que l’empresa subcontractada 
comuniqui que l’empresa contractista incompleix, sense causa contractual que ho justifiqui, els 
seus deures de pagament del preu en el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Aquesta mesura requerirà audiència prèvia a l’empresa contractista.  
 
SISÈ.  Estudiar la possibilitat, en aquells contractes que pel seu contingut puguin ser 
assimilats a un servei públic, establir clàusules relatives a la subrogació del personal, bé com 
a criteri d’adjudicació, o bé com a condició especial d’execució. 
 
SETÈ. Encarregar a la Comissió Informativa Municipal competent per raó de la matèria, el 
seguiment del compliment de la contractació socialment responsable en l’Ajuntament de 
Mataró 
 
VUITÈ. Anualment es donarà compte de les mesures preses en matèria de contractació 
socialment responsable al Consell Econòmic i Social. 
 
NOVÈ. Crear un grup de treball, dins de la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Promoció Econòmica i Ocupació, per a l’estudi sobre la municipalització dels 
serveis públics i per l’estudi i proposta de les possibles clàusules a incloure en els contractes 
que hagin de ser licitats properament. 
 
DESÈ.  Aquestes mesures seran també d’aplicació a les societats municipals i entitats 
públiques empresarials. 
 
ONZÈ. Notificar aquest acord als consorcis, fundacions i altres entitats de les que formi part 
l’Ajuntament de Mataró per incidir en la aplicació d’aquestes clàusules en els seus 
procediments de contractació. 
 
DOTZÈ. Notificar aquest acord a la representació del personal al servei de l’Ajuntament de 
Mataró, als membres del Consell Econòmic i Social i a la Taula del Tercer Sector.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, demana al regidor Jerez el compromís de tres mesos, mentre no 

arribi la revisió de la guia, i ens trobem amb un tipus de contracte que per les seves 

característiques es pugui sotmetre a alguna rebaixa superior al 60%, ho tingui present i ho 

comuniqui i es pugui abordar a traves de les clàusules socials. Baixar del 80% al 60% està 

molt bé però hi ha contractes que per la seva índole es podrien baixar més. La guia 

començarà a funcionar ara, i com vindran més contractes en el termini de tres mesos, 

agrairíem que en la mesa de contractació aquest tipus de contracte es pogués avaluar si es 

mereix o no fer una rebaixa de menys del 60% com a màxim. Som un municipi solidari i 

espero que amb aquesta guia puguem resoldre els problemes d'aplicació d'algunes clàusules 

socials. La incorporació de noves clàusules és anar més enllà d'executar obres i prestar 

serveis, és desenvolupar i assolir objectius socials ètics i mediambientals. Ens sembla 

apropiat i per això tenen el nostre suport. 

 

 

 

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

que s'abstindran. Considerem que és un document que és un avanç però és queda curt en 

alguns aspectes. Per exemple en el punt novè s'estableix que cap treballador municipal tindrà 

un salari inferior a 1.000€. ¿Que passa amb els treballadors que estan externalitzats, com ara 

els treballadors de FOMENTO? En el punt onzè en relació a la contractació socialment 

responsable, quan parla de l'acreditació de la integració social dels minusvàlids, diu que la llei 

estableix que les empreses amb una plantilla superior a 50 treballadors tenen l'obligació de 

tenir un mínim d’un 2% de la plantilla. L'ajuntament ho resolt contractant al CEO per la neteja 

de Parcs i Jardins; dubtem que així s'arribi al 2% demanat i que podríem ser més agosarats. 

L'ajuntament sí que demana la igualtat efectiva d'homes i dones però el mateix ajuntament 

encara no ha portat a terme aquest pla d'igualtat. Sobre el paper son unes bones pràctiques 

socials però la seva aplicació la posem en dubte. Defensem un topall màxim del 50% en les 

ofertes econòmiques de les contractacions i que s'incorporin elements objectius que tinguin en 

compte la igualtat de gènere, mediambientals i de respecte per la llengua catalana. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que donaran suport a la proposta. Ja hi ha un camí fet en aquest tipus de clàusules. Estem 

parlant de clàusules socials i no de contractació. És important que l'ajuntament de Mataró és 

un dels grans contractadors de la ciutat i marqui el camí de l'actuació socialment responsable. 

Hi haurà contractes que permetran una major incidència d'aquestes clàusules que d'altres 

contractes. Estem d'acord amb la proposta. 

 
 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró considera que és un salt 

qualitatiu però es pot fer molt més. Hi ha altres clàusules socials en plecs de la resta de l'Estat 

que estan funcionant molt bé, com a Madrid, i que podríem tenir en compte. No votarem en 

contra perquè és una millora, però és pobre. Ens hem de tornar a reunir per millorar el 

document ja que és una barreja de totes les resolucions que s'han presentat i aprovat però no 

està ordenat ni concretat. S'estableixen els 1000€ però son bruts i si els convenis permeten 

anar a 1000€ nets hauríem d'intentar-ho ja que 1000€ bruts son 800€ nets que és una mica 

més del salari mínim interprofessional. Mataró hauria de ser capçalera i no conformar-nos. 

¿Com es poden incloure criteris si encara no tenim l'ordenança fiscal aprovada? Vull tenir la 

sensació de que som productius i s'hauria de fer un esforç i millorar el document. 

 

 

 

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

Ciudadanía, es felicita de poder aprovar avui la guia de contractació socialment responsable, 

és un gran avanç. La guia amb el temps es podrà millorar però actualment ja és un èxit. Hi ha 

elements que son declaracions d'intencions i que no es podran introduir en els contractes més 

immediats. Per exemple, totes les entitats creditícies tenen seus en paradisos fiscals. I que el 

salari de 1000€ nets és un desig però no es pot crear una doble escala salarial ja que és la 

negociació col·lectiva l’únic mitjà per a que certs convenis arribin a aquest salari mínim. Per tot 

això votarem a favor. Esperem que la contractació de Mataró sigui un referent per a col·lectius 

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

millores no partien de zero, però són el primer pas de les que vindran en el futur. Per això ens 

donem un període de tres mesos per analitzar els contractes que vagin sorgint i l'efecte que 

aquesta guia tindrà en ells. La guia incorpora totes les propostes aprovades en el ple, com 

paradisos fiscals, banca ètica, lluita contra la morositat, salaris a 1000€, especial orientació a 

empreses d'inserció laboral, divisió en lots de mida menor per afavorir les empreses petites i 

entitats del tercer sector. La limitació màxima del 60% en el preu de contractació i l’extensió 

d'aquesta guia a totes les empreses del grup de l'Ajuntament de Mataró. Pagament directe a 

empreses subcontractades quan aquestes denunciïn impagaments. Per tot això el nostre vot 

serà favorable. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix les intervencions i 

les crítiques. La contractació pública és una cosa que té molt a veure amb la legalitat i per 

això s'ha de tenir molta cura amb els procediments. A vegades no només serveix la voluntat o 

el desig. És necessita molta feina i agraeixo l'esforç del servei de contractació per fer la guia i 

les sessions formatives de l'administració pública pels regidors. Tots tenim una opinió però 

esborrany rere esborrany hem tingut moltes oportunitats de fer aportacions. I el final és una 

síntesi de tot el que hem anat proposant entre tots. L'important és el dia a dia i intentarem que 

algú miri contracte per contracte que les condicions s'estan complint. 

 

 

 

 

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

s'ha de complir la legalitat. No crec que cap ajuntament dels que han avançat en clàusules 

socials hagi incomplert la legalitat. És bo aclarir-ho perquè la gent no es confongui. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
 

 

5  -  RATIFICAR LA SOL•LICITUD EFECTUADA AL SERVEI DE 

COSTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

I URBANISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,DEL PLA DE 

DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES 

DE MATARÓ PEL TERMINI 2017-2021, I SOL•LICITUD DE 

TERRASSES SOBRE PASSEIG MARÍTIM. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“L’objectiu del Pla d’Usos de la Platja és garantir un ús racional de les platges, la conservació i 
el manteniment dels recursos naturals, la seva utilització per part de la ciutadania i el foment 
d’un turisme de qualitat. 
 
Atès que  el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per als 
anys 2012-2016  va finalitzar, procedeix tramitar un nou pla de distribució dels serveis de 
temporada per la temporada 2017. 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 113 del Reial 
decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes, les 
autoritzacions que tinguin per objecte explotar serveis de temporada a les platges, que només 
requereixin instal·lacions desmuntables, s’han d’atorgar als ajuntaments que ho sol·licitin i 
aquests ajuntaments han de presentar la sol·licitud de l’autorització corresponent directament 
al Servei Perifèric de Costes o a través de la comunitat autònoma.  
 
De conformitat amb la disposició addicional 6ena de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, els plans de distribució d’usos i serveis de 
temporada de les platges estableixen les normes sobre l’explotació dels serveis que es poden 
instal·lar a les platges durant la temporada d’estiu.. Els ajuntaments, respecte de les platges 
de llur terme municipal, han de formular aquests plans tenint en compte que: 
 
a) Les platges són d’ús públic. 
b) Les instal·lacions han d’ésser de lliure accés al públic, excepte que per raons de policia, 
d’economia o altres raons justificades d’interès públic, s’autoritzin altres modalitats d’ús. 
c) Les instal·lacions han d’ésser desmuntables i s’han de situar preferentment fora de la platja, 
amb les dimensions i les distàncies que es determinin per reglament. En conjunt, aquestes 
instal·lacions no poden ocupar més de la meitat de la superfície de la platja en la plenamar i 
s’han de distribuir de manera homogènia. 
 
Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis 
de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les directrius establertes pel Servei de 
Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació de les sol·licituds 
d’autorització de l’ocupació per a l’any 2017, corresponent a la distribució de serveis i usos de 
temporada pel període 2017-2021, en zona de domini públic marítim terrestre i en el seu cas, 
en zona de servitud de protecció, i les sol·licituds de les terrasses sobre passeig marítim per 
cada temporada.  
 
En la confecció del Pla de distribució d’usos i serveis de platges per aquest 2017 s’ha 
consultat al Servei de Protecció Civil, al Servei de Salut Pública i Consum, al Servei d’Espais 
Públics, Esports, Policia Local, Mobilitat i a la Direcció de Promoció Econòmica. 
 
Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que atorga a l’alcaldia l’article 21 de la Llei 
Reguladora de les  Bases del Règim Local, i en virtut de les competències delegades per 
Resolució d’Alcaldia Núm. 4920/2015, de 15 de juny,  proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar per a l‘any 2017 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució d’Usos i 
Serveis de les platges de Mataró. 
 
Segon.- Ratificar la sol·licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la 
proposta del Pla de distribució d’usos  i serveis de temporada de les platges per l’any 2017 de 
l’Ajuntament de Mataró. 
Tercer.- Ratificar la sol·licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de les terrasses sobre 
passeig marítim per la temporada 2017.” 
 

 
 
 
 

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

avança que votaran negativament. No volem que la platja de Mataró sigui un parc temàtic. Els 

usos lúdics no poden esclafar el medi natural; reclamen respecte i divulgació dels ecosistemes 

marítims del nostre litoral, demanem que es concreti i augmenti el nombre d'aparcament per 

bicicletes i que les guinguetes tinguin també obligatòriament aparcaments per a bicicletes i no 

que sigui només opcional. També ens agradaria ampliar el servei de socorrisme de la franja 

horària de primera hora del matí. Trobem a faltar un rètol a Sant Simó informant que hi ha una 

platja naturalitzada, explicant els motius i com es fa la neteja i que com a conseqüència es 

poden trobar restes d'algues. També s'haurien de posar rètols i cordes on s'hagi replantat 

vegetació i hagi dunes artificials. Per nosaltres aquest seria el model de platja que volem i no 

pas el que ens presenta el govern municipal. 

 
 
 
 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa els seus dubtes. 

Diu el govern que per afavorir la instal·lació de les guinguetes quan comenci la temporada de 

platges, el concurs es farà en aquestes dates, en tot cas si el termini per presentar el pla 

d'usos a la Generalitat és del 30 de desembre, potser fora bo haver portat el pla d'usos al ple 

al gener. El concurs va sortir la setmana passada i va sobtar ja que no teníem ni l'ordre del 

dia. S'hauria d'haver respectat l'ordre natural, primer el pla d'usos, aprovar-lo, demanar 

permís a la Generalitat i fer el concurs. En relació al concurs, s'ha defensat que les guinguetes 

tinguessin accés directe al clavegueram i com excusa es diu que els concursos son per un 

any i que no es podria amortitzar la inversió. Aquest nou concurs que és per dos anys 
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prorrogable a dos anys més i el clavegueram queda com optatiu quan hauria d'haver estat 

obligatori. Ens agradaria una explicació sobre el preu mínim de licitació. La licitació mínima 

d'un bar restaurant s'ha passat de 6.660€ a 4.678€ hi ha una baixa del 30% i s'allarga la 

temporada. Això algú s'ho pot prendre com un perjudici. Trobo a faltar en el pla d'usos fer 

menció de l'aparcament gratuït que hi ha al Centre de Natació Mataró i a l'antiga escola 

universitària amb 209 places. He trobat al pla d'usos que a la zona de Can Maitanquis hi ha 

1.714 places de zona blava, és un error tipogràfic que s'ha de modificar ja que en realitat hi ha 

174. L'any passat s'oferia WIFI gratuït a les platges de l'Obrador i Callao i aquest any no es fa 

menció i no se si seguirà o no el servei, encara que l'ajuntament havia dit que mantindria el 

servei i l'ampliaria a les altres dues platges. Com la temporada s'ha allargat coincideix amb la 

possibilitat d'anar a la platja amb gossos, ens agradaria saber si s'ha tingut en compte o s'ha 

estudiat el tema per fer front a això. 

 
 
 
 

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

Habitatge, contesta que el rètol de la platja naturalitzada el posaran quan hagi una platja 

naturalitzada ja que actualment no hi és perquè se’l va endur un temporal. A més l'acord de 

custodia del territori amb l'entitat encarregada encara no s'ha tancat. El calendari diu que el 

pla d'usos s'ha d'entrar a la Generalitat amb data màxima 31 de desembre i com tenen un 

període de 6 mesos per poder respondre si seguíssim el calendari que proposava, potser el 

més de juny podríem treure un concurs de guinguetes però llavors no les podríem obrir per 

Setmana Santa que és el que volem. Per això es treu el concurs primer condicionat a 

l'aprovació del pla d'usos. S'ha rebaixat el cànon de les guinguetes perquè el tema econòmic 

no fos el criteri major que ens faci adjudicar, sinó que hem tingut en compte altres qüestions 

com l'oferta gastronòmica o estètica. El tema del clavegueram no és opcional. En el tema de 

l'aparcament, si hi ha un error tipogràfic en el numero de places el corregirem. Les places 

d’aparcament al Club Nàutic no son formalment aparcaments ja que encara no s'ha regulat, 

ho regularem quan fem el pla especial de tot el front marítim. És cert que hi ha altres 

guinguetes que no surten a concurs perquè tenen concessions anteriors que no s'han acabat. 

El tema de la platja de gossos és una discussió que hem de tenir tots ja que no és una 

situació de gran consens. Si algú vol proposar que hagi un espai en alguna platja de Mataró 

on es compagini bany de persones amb bany de gossos en parlarem. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, respon que no ha 

demanat una platja per gossos, sinó que es pensi en que es combinarien el temps que 

segons el reglament de tinença d'animals domèstic de Mataró poden haver a la platja amb el 

començament de la temporada de serveis a la platja. És cert que el concurs sempre s'ha fet 

abans de la resolució de la Generalitat però el que no s'ha fet mai és fer primer el concurs i 

després aprovar el pla d'usos. L'obligació de connectar al clavegueram després de llegir les 

bases del concurs no la veiem. 

 
 
 
 

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

el pla d'usos ha de servir per definir uns usos respectuosos amb l'entorn marí i no per 

convertir les platges amb un parc temàtic. s'ha parlat d' instal·lar de nou els horrorosos 

inflables que alteren la costa, segurament el govern és partidari de privatitzar els usos públics 

de la platja, com les gandules instal·lades a la sorra. Rebutgem totalment aquest ús. L'espai 

de l'antic Club Nàutic que es va enderrocar després d'una iniciativa de la CUP havia de ser 

recuperat per la ciutat, hem posat un aparcament no regulat. Votarem que no però vetllarem 

perquè els acords de custòdia que no s'han dut a terme es facin per tal de defensar el poc que 

ens queda de medi natural a la nostra ciutat. 

 
 
 
 
 
 

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

exposa que si es parla del pla d'usos no es té que parlar d'una altre cosa, com ara del plec de 

condicions de les guinguetes a la platja. Nosaltres varem llegir el plec varem fer suggeriments 

a la comissió informativa sobre el que no ens agradava i aquí s'acaba el tema. Era un 

contracte per mirar-se ja que era complex, però això no te res a veure amb el pla d'usos que 

és del que estem parlant aquí. Tenim molt clar que el nostre front marítim és un dels actius 

més importants de la ciutat i no es pot permetre estar d'esquenes al front marítim. Votarem 

que sí al pla d'usos. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

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

d’Unitat Popular.  

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

Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

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

 

 
 
 
 
 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 

 
Igualtat i Ciutadania 

 
 

6 -   DONAR COMPTE DE L’ACORD DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 

2016 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE LA 

PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL PLA JOVE X MATARÓ 2013-2016 

 

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

dóna compte del següent acord: 
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“Relació de fets 
 
En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la  pròrroga de la 
vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016, des de la data d’1 de gener de 2017 i mentre no 
s’aprovi el nou Pla local de Joventut. En el mateix acord es disposava donar-ne compte al Ple 
de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 52 de del Reglament orgànic municipal, que defineix els plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Tindran la 
informació necessària en relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i 
humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. Dels Plans d’Actuació se’n donarà compte al Ple. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la sotasignada proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de 
novembre de 2016, que en la part dispositiva resolia el següent: 
 
“Primer.- Prorrogar la vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016, des de data 1 de gener de 
2017 i mentre no s’aprovi el nou Pla local de Joventut. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 

 

 

7 -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 

2016, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE LA 

PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL II PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE 

PER A LA CIUTADANIA DE MATARÓ 2013-2016  

 
 

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

dóna compte del següent acord: 

 
 

“Relació de fets 
 
En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga de la 
vigència del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016, des de la 
data d’1 de gener de 2017 i mentre no s’aprovi el nou Pla local d’Igualtat. 
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Fonaments de dret 
 
L’article 52 de del Reglament orgànic municipal, que defineix els plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Tindran la 
informació necessària en relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i 
humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. Dels Plans d’Actuació se’n donarà compte al Ple. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la sotasignada proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de 
novembre de 2016, que en la part dispositiva resolia el següent: 
 
“Primer.- Prorrogar la vigència del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 
2013-2016, des de data 1 de gener de 2017 i mentre no s’aprovi el nou Pla local d’igualtat. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Mataró.” 
 

 
 
 
 

Benestar Social 
 

8  - DONAR COMPTE DEL DECRET 9230/2016, DE 20 DE 

DESEMBRE, D’APROVACIÓ DEL PACTE AMB EL TERCER SECTOR 

D’ACCIÓ SOCIAL 

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

Social d’Habitatge, dóna compte del següent Decret: 

 
 

“Relació de fets 
 
En data 20 de desembre de 2016, l’alcalde, mitjançant el Decret número 9230, va resoldre 
aprovar el Pacte de l’Ajuntament de Mataró amb el Tercer Sector. En la mateixa resolució es 
disposava donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament. 
 
Aquest Pacte vol ser una eina de col·laboració i suport mutu entre l'Ajuntament de Mataró i el 
Tercer Sector d'Acció Social per tal de promoure i enfortir les actuacions que es duen a terme 
a Mataró en l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social i les 
polítiques socials. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la sotasignada proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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ÚNIC.- Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia 9230/2016 de 20 de desembre, que en 
la part dispositiva resolia el següent: 

 
“Primer.- Aprovar el Pacte de l’Ajuntament de Mataró amb el Tercer Sector d’Acció Social, del 
qual s’adjunta una còpia literal. 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquest Decret per al seu coneixement.”  

 
 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, proposa tractar en primer lloc el punt núm. 11 de 

l’ordre del dia a proposta d’un grup municipal. 

 

Direcció d’Ensenyament 
 

11  - APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE CRITERIS DE PLANIFICACIÓ I 

PROPOSTA DE MAPA ESCOLAR DE MATARÓ 2017-2022. 

RENOVACIÓ DEL MAPA ESCOLAR PER A LA INNOVACIÓ 

EDUCATIVA. 

 

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

següent: 

 
“Relació de fets 
 
Vist que el Ple Municipal de data 6 de març de 2014 va aprovar el document  Criteris de 
planificació escolar de Mataró 2013-2020,  amb la finalitat d’establir una planificació escolar a 
mig termini  per fer front als canvis demogràfics i a les necessitats  educatives de la ciutat, que 
va ser lliurat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que en l’actual mandat  municipal  s’han reiniciat els treballs de la Taula Mixta de 
Planificació Escolar entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i que 
en les reunions de treball mantingudes durant l’any 2016 s’ha constatat que les previsions 
fetes el 2014 s’han començat a complir  en l’actual curs escolar i que seran plenament vigents 
a partir del proper curs 2017-2018 i següents.   
 
Atès que en aquests moments urgeix procedir  per part del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, d’acord amb l’Ajuntament de Mataró,  a concretar les mesures necessàries per 
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modificar substancialment el mapa escolar de la ciutat i que convé presentar una proposta 
municipal que tingui el màxim consens i l’autoritat del Ple Municipal. 
   
Atès que  com a resultat de les reunions consultives mantingudes en el marc del Consell 
Escolar Municipal i amb els grups polítics municipals de Mataró durant l’any 2016 s’ha 
elaborat el document  Criteris de planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017-
2022. Renovació del mapa escolar per a la innovació educativa. 
 
Atès que el Plenari del Consell Escolar Municipal de data 13 de desembre de 2016 ha tingut 
coneixement i debatut el document  citat. 
 
El Regidor delegat d’Educació i Treball proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aprovar el document Criteris de planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017-
2022. Renovació del mapa escolar per a la innovació educativa.” 

 
 
 

CRITERIS DE PLANIFICACIÓ I PROPOSTA DE MAPA ESCOLAR DE MATARÓ 2017-2022. 

RENOVACIÓ DEL MAPA ESCOLAR PER A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA. 

 

El Ple Municipal del mes de març de 2014 va aprovar el document  Criteris de planificació 
escolar de Mataró 2013-2020 , precedit d’un ampli procés participatiu. La finalitat del 
document aprovat era establir una planificació a mig termini amb el temps suficient de fer front 
als canvis demogràfics i a les necessitats  educatives de la ciutat per lliurar-lo al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
En aquests moments urgeix procedir  per part del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, d’acord amb l’Ajuntament de Mataró, a concretar les mesures necessàries per 
modificar substancialment el mapa escolar de la ciutat  motiu pel qual es proposa  aprovar 
aquest document de criteris i propostes  de planificació escolar 2017-2022. 
 
Les previsions d’evolució de la població escolar en el període 2017-2022, segons els 
estàndards actuals de planificació escolar,  indiquen que  al llarg del període  sobrarien fins a 
10 línies d’educació infantil i primària  o el seu equivalent de 5 escoles de 2 línies; a l’educació 
secundària  faltaran  6 noves  línies d’ESO, o el seu equivalent de 2 nous instituts,  i 
aproximadament  300  noves places en l’educació secundària  post-obligatòria. 
 
El fil conductor de la proposta és renovar el mapa escolar actual  per ajustar-lo als canvis 
demogràfics de la ciutat  tot aprofitant  l’oportunitat per promoure la innovació educativa i la 
creació de nous models de centres escolars.   
 
La proposta té com a referent, a més dels criteris de planificació escolar aprovats pel Ple 
Municipal el març de 2014, les propostes  recollides en les reunions consultives mantingudes 
en el marc del Consell Escolar Municipal, els grups polítics municipals de Mataró,  AMPAS  i 
Direccions d’escoles i associacions educatives.  
 
 

A. Millorar les condicions de qualitat de l’escolarització a l’educació infantil i primària 
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La disminució al llarg dels propers anys dels alumnes que iniciaran la seva 
escolarització a P3 permet reduir les ràtios a les aules tot mantenint els mateixos 
equipaments escolars. La reducció  de ràtio per ser efectiva i equitativa  hauria de ser 
general en tot el sistema educatiu català. Es proposa: 
 

1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a aprovar amb la 
màxima celeritat  possible la reducció progressiva de ràtios a l’educació infantil i 
primària fins a assolir els 20 alumnes per aula.  
 

2. Mentre  no es produeixi la reducció generalitzada de ràtios que es demana en 
el punt anterior cal mantenir les actuals línies d’infantil i primària, exceptuant  
només   els casos  en què s’iniciïn  nous projectes educatius que requereixin 
nous model de centres  com els que es proposen en aquest document. 

 
3.  En qualsevol cas els centres públics i els centres concertats han de rebre el 

mateix tractament als efectes  de la planificació escolar. 
 

4. Obrir la segona línia en l’edifici nou d’ Angeleta Ferrer  en el curs 2017-2018. La 
demografia  de la zona Centre i Eixample així  com la manca d’oferta pública en 
el barri del Centre ho justifiquen  abastament. 

 
5. L’escola Joan Coromines es consolida com a centre de 2 línies per  la 

demografia de la zona  i  per la singularitat del projecte i, per tant, s’ha de 
planificar d’immediat la construcció d’un nou edifici  adequat a les 
característiques del projecte educatiu de l’escola. 

 
6. L’edifici de l’escola Germanes Bertomeu està plenament amortitzat i requereix 

una substitució completa, sigui en un edifici singular o sigui integrat en el 
complex educatiu del solar de la Rda. Rafael Estrany. En qualsevol cas el nou 
edifici  ha de ser adequat  a les característiques del projecte educatiu de 
l’escola. 
 
 

B. Crear centres Institut-Escola 
 
La discontinuïtat educativa entre els 3 i els 16 anys i el canvi de centre als 12 anys en 
l’escola pública  ha estat identificat com a una dificultat pel progrés educatiu de 
l’alumnat i  com  a una greu  preocupació de les famílies. La disminució d’alumnat de 
P3 és paral·lela a l’increment de l’alumnat a 1r. d’ESO,  aquest  fet facilita integrar  en 
els mateixos equipaments escolars   itineraris educatius  continuats des dels  3 als 16 
anys. Es proposa: 

 
1. Reconvertir les escoles Àngela Bransuela i Tomàs Viñas en Institut-Escola, que 

escolaritzaria una línia d’Educció Infantil i Primària i 2 línies de l’ESO, en un 
projecte de continuïtat entre els 3 i els 16 anys. 

 
2. Encomanar als claustres respectius i les seves direccions  el desenvolupament 

del projecte 3-16 per a l’alumnat de l’escola,  amb les ampliacions de plantilla  i 
de l’equip directiu  necessàries,  per atendre correctament la nova etapa  de 
l’ESO  i les etapes que ja acull l’escola actualment.  
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3. Remodelar, adaptar o ampliar l’edifici per acollir en condicions materials 

òptimes les 3 etapes educatives de l’Institut-Escola. 
 

4. Estudiar durant el proper curs amb els SS.TT d’Ensenyament i la comunitat 
educativa l’oportunitat d’ampliar el model d’Institut-Escola a altres escoles de la 
ciutat. 

 
 

C. Crear un nou institut de secundària  
 

1. A partir del curs 2019-2020 caldran 3  noves línies d’ESO  a més  de les línies 
creades en els Instituts-Escola.  Per satisfer aquesta  necessitat  es proposa  
crear un  nou institut en un nou edifici al solar de la Rda. Rafael Estrany. 
 

2.   Donar una solució transitòria  per 4 cursos als 6 grups de la promoció singular 
del curs 2020-2021 sense continuïtat posterior que, en aquest cas de 
necessitat transitòria, podrien ser extensions dels instituts existents. 

 
D. Ampliar les places de l’educació secundària post-obligatòria 

 
1. En el curs 2021-2022 arribarà a l’educació secundària post-obligatòria 

l’augment d’alumnat que es  produeix   a partir del curs el 2017-2018. Això 
requereix tenir preparat l’increment de 150 noves places a primer  curs de post-
obligatòria i 150 més a segon. Aquesta ampliació es realitzaria en els 6 instituts 
públics existents actualment  en la mesura que  amb la creació proposada de 
noves línies d’ESO a la ciutat  poden  tornar a tenir 3 línies d’ESO i ampliar 
l’oferta post-obligatòria . 

 
2. Crear el Centre integral de Formació Professional per ampliar les modalitats i 

l’oferta de formació professional a la ciutat. 
 

 
E. Establir adscripcions de les escoles públiques als instituts públics 

Establir adscripcions de les escoles públiques amb els instituts per afavorir la proximitat, la 
cohesió  i la coordinació educativa  entre primària i secundària.   
 
 
F. Promoure accions de suport a l’ equitat educativa i a la cohesió social 

Revisar  les actuacions per garantir l’equitat i la cohesió social  en el sistema educatiu com 
són la zonificació escolar,  l’orientació a les famílies, la distribució d’alumnat amb NEEs, el 
Pla Educatiu d’Entorn i els projectes d’innovació educativa. 
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En resum, el  Govern Municipal  proposa al Departament d’Ensenyament de la Generalitat  de 
Catalunya la renovació amb criteris educatius del mapa escolar de Mataró per tal de promoure 
en els  propers anys  les següents millores i innovacions educatives a la ciutat:   
 

1. La reducció de les ràtio a  l’educació infantil i primària en tots els centres de la 
ciutat.  

2. La renovació i l’ampliació dels  equipaments educatius públics 
3. La  creació d’Instituts-Escola  3-16 
4. L’adscripció de les escoles als instituts per afavorir la coordinació educativa i la 

cohesió social. 
5. La creació del Projecte de Formació Professional  integral dins del nou mapa de la 

FP local. 

Conveni. Per concretar la col·laboració de les administracions en fer efectius els canvis 
anteriors  es proposa establir un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya  i  l’Ajuntament de Mataró que reculli tots els extrems i concrecions 
de la planificació escolar acordada i garantir la seva execució i compliment en el període 
2017-2022. 
 
 
 
Annex: 
CARACTERÍSTIQUES  EDUCATIVES  I SOCIALS DE L’INSTITUT-ESCOLA 
 
L’actual estructura del sistema educatiu i les tipologies dels centres escolars es van establir 
amb la LOGSE l’any 1990. Al costat de les importants millores que va suposar, en relació a 
l’anterior sistema del 1970, com l’extensió de l’educació obligatòria fins als 16 anys i 
l’establiment d’una nova etapa educativa  integrada dels 12 als 16 anys, l’ESO, es va generar 
també un problema que ha afectat sobretot  l’escola pública:  el canvi de Primària a l’ESO als 
12 anys significa canviar també de centre escolar, d’escola a institut; d’equip educatiu, de tenir 
4 mestres a tenir 10 professors; d’estructura curricular, de cursar 4 àrees bàsiques a seguir 8 
assignatures diferenciades; deixar  els companys d’escola als 12 anys pels nous companys a 
l’institut; i, finalment, patir la principal dificultat, haver de sol·licitar i competir per obtenir 
novament una plaça escolar a l’institut.  
 
Aquests problemes afecten a totes les famílies i a tot l’alumnat procedent dels centres públics, 
i  els dels concertats que no ofereixen l’educació secundària, però perjudica especialment 
l’alumnat amb més dificultat per adaptar-se als 12 anys a tants canvis i a les famílies que no 
poden fer el seguiment i donar el suport que requereix el nou model escolar de l’institut. 
 
El model de centre escolar anomenat històricament a Catalunya “Institut-Escola“ resol bona 
part dels problemes citats anteriorment: es tracta d’una entitat escolar única que  integra el 
segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària completa i l’Educació Secundària 
Obligatòria; que té un projecte educatiu comú dels 3 als 16 anys gestionat per un únic claustre  
i que és dirigit per un mateix equip directiu.  
 
Millores educatives i socials que suposa  l’Institut-Escola: 
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1. Dona continuïtat a l’escolarització  a l’ESO en acabar 6è de primària sense haver de 
sol·licitar plaça escolar ni passar per l’incertesa  de la baremació. 

 
2. Facilita l’escolarització més pròxima al barri i al domicili familiar i evita desplaçaments 

que poden ser llargs segons l’institut on s’obté la plaça. 
 
3. L’alumnat de primària continua la seva formació a l’ESO amb els seus companys i 

companyes de la seva promoció. 
 
4. L’equip de professorat  té un coneixement més continuat, global i profund de l’alumnat 

amb qui pot treballar dels 3 fins als 16 anys. En els moments més crítics del 
creixement dels nois i noies, com a l’adolescència, poden ser més ben compresos i 
orientats.  

 
5. La relació amb les famílies serà continuada durant 13 anys i fonamental per a 

l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes. Hi ha més possibilitats 
d’èxit per trobar les activitats i les opcions que més convenen a cada alumne. Aquest 
fet té especial importància en els canvis d’etapa. 

 
6. L’equip de l’Institut-Escola garanteix un bon coneixement de cada noi i noia perquè a la 

sortida del centre als 16 anys cada alumne  s’adreci a la millor opció segons les seves 
característiques i tindrà cura de l’èxit de  la seva inserció en els estudis posteriors. 

 
7. El model educatiu i els mètodes de treball tenen continuïtat a través de diferents 

etapes cosa que millora la seva eficàcia i l’aprenentatge de l’alumnat. El projecte 
educatiu 3-16 el definirà l’equip docent  a partir del projecte  i  de l’experiència de l’ 
equip actual de l’ escola que es reconverteixi en Institut-Escola. Es podrà introduir la 
innovació de la sub-etapa dels 10 als 14 anys. 

 
8. L’Institut-Escola   és un model de centre  òptim per oferir una àmplia gama d’activitats 

extraescolars i per a les famílies, millorar la gestió del servei de menjador i oferir-lo 
també a l’alumnat de l’ESO i gestionar el material i els llibres escolars de manera 
integrada. 

 
9. L’Institut-Escola serà un centre de referència comunitària per als barris de l’entorn. El 

fet que les famílies comparteixin durant  13 anys el procés educatiu dels seus fills i 
filles generarà  un espai de relació i convivència molt positiu per a la cohesió social. I, 
més enllà dels alumnes i les seves famílies, el centre serà un equipament comunitari a 
través dels seus serveis oberts als barris i de les activitats socio-comunitàries que 
acollirà ( casals d’estiu,esplai, grups musicals i teatrals, equips esportius...). 

 
 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera que el document que es porta a aprovació el Govern 

no incorpora informacions importants derivades de l'entrevista que van tenir l'alcalde,el regidor 

i el director del centre, tot i que es va explicar als grups municipals en la darrera comissió 
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informativa. Avui hem de votar el document que se'ns ha lliurat, aquest document conté punts 

amb els que estem d'acord. El primer, és obrir aquesta segona línia de l'Escola Angeleta 

Ferrer, el segon, és planificar la construcció d'aquest nou edifici, el Joan Coromines, així com 

la substitució de l'edifici de les escoles de Germanes Bertomeu. També estem d'acord amb la 

creació d'un nou institut de secundària per escolaritzar en condicions òptimes a tots els 

alumnes que iniciïn aquest cicle i també per garantir l'ampliació de places d'educació 

secundària post obligatòria que seran necessàries en el curs 21/22. Només discrepem de la 

data, nosaltres creiem que les aules de primer d' ESO que cal obrir el curs 2017/2018 no 

haurien de ser extensions de cap centre que existeix actualment, sinó que haurien de ser ja 

del nou centre de secundària en mòduls provisionals. Estem d'acord en establir adscripcions 

de les escoles públiques als instituts. Considerem que podria ser la base dels futurs 

instituts/escola, obrint la possibilitat que més centres de la ciutat es sumessin a aquest procés 

transformador del mapa escolar. Finalment estem d'acord amb la definició de model 

d'institut/escola de la nostra ciutat, però discrepem del com i del quan. Proposaríem que 

immediatament s’iniciés un procés de participació del municipi, amb participació del 

Departament d'Ensenyament i de comunitat educativa, per debatre aquest model. Hi ha altres 

punts que no estem d'acord. El primer, és que el document que es porta a aprovació té un 

redactat enganyós: mentre en determinats paràgrafs afirma estar d'acord en la reducció de 

ràtios i en el no tancament de cap línia d'infantil i primària, en d'altres fa propostes que 

impliquen el tancament de línies exclusivament a l'escola pública. Deixa la reducció efectiva 

de ràtios en mans de les famílies i no incorpora mecanismes de redistribució que afectin a tots 

els centres sufragats amb diners públics, fet que incidirà de manera segura en les escoles 

més fràgils. En aquest document no es diu que les propostes de canvi de model comportaran 

danys col·laterals, perquè implica el tancament de tres a cinc línies d'infantil i primària en els 

propers dos cursos escolars. El document es centra en els canvis positius i obvia el preu que 

representen aquests per a la xarxa pública. Tampoc compartim que tot i presentar-se com un 

projecte que aposta per la innovació, ignora el nombre d'alumnes que ha de tenir un professor 

dins les aules. Totes les propostes afecten només als centres públics, ignorant que a la nostra 

ciutat no hi ha cap centre d'iniciativa exclusivament privada. En resum, el municipi ha de 

defensar davant el Departament d'Ensenyament posicions que apostin per la millora educativa 

a tota la ciutat. Pensem que ens trobem en un moment que calien propostes que comencin a 

capgirar les retallades que amb l'excusa de la crisis s'han dut a terme. No podem subscriure 

un document que accepta seguir tancant línies d'ensenyament públic a la nostra ciutat, mentre 

el Departament torni a acceptar la seva normativa de la ràtio de 20 alumnes per aula de 
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primària com va fer en el moment que les va obri ; és el moment de la millora educativa i de la 

innovació, i la demografia ens brinda una oportunitat d'or per millorar el benestar de tots els 

nens de la ciutat. Per tot això no podem votar afirmativament. 

 

 

 

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

que com ha manifestat en comissió informativa, sí que donaran suport a aquest document. 

Creiem que és mol important que avui s'aprovi ja que és necessari tenir un document on es 

determini que necessita la nostra ciutat en matèria d'educació i un full de ruta a seguir en els 

pròxims anys perquè no podem pretendre anar improvisant sobre la marxa a mesura que ens 

anem trobant diverses situacions. Considerem que és un document realista i valent tenint en 

consideració les circumstàncies de la nostra ciutat, no només les actuals sinó també les 

futures. Per tant votarem favorablement, deixant clar al Departament d'Ensenyament el que 

volem com a ciutat i com ho volem. 

 
 
 
 

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

manifesta que el seu vot serà d'abstenció. Quan mirava el document anterior que s'havia 

aprovat quasi per unanimitat del 2013/2020 a excepció del vot d'abstenció de la CUP i molts 

dels criteris que ja s'havien acordat en aquest document estan encara vigents, que no hem 

esgotat, i als cincs anys tornem a estar a la mateixa situació de paràlisi. La situació és molt 

complexa i no sé si amb l'aprovació d'aquest document es donarà resposta a les necessitats 

dels nostres alumnes. Penso que aquell document va ser un intent d'acordar unes línies 

d'actuació a seguir per part del Consistori i aquella previsió, que estava molt ben feta, no va 

preveure  les necessitats, no va funcionar. Tot aquest despropòsit ens porta a la situació d'ara, 

de difícil i urgent solució. D'aquí a un mes hi ha jornada de portes obertes i en dos mesos 

matriculació. Per tant les famílies han de saber quina escola escolliran. Tota aquesta situació 

d'aquí a tres o quatre anys, la tindrem a la secundària post obligatòria, batxillerat i cicles 

formatiu. Per tant continuarem parlant cada mes de febrer. Tenim clar que la proposta que ens 

portarà Serveis Territorials serà nefasta i que els nens de la nostra ciutat no la mereixen. 

Referent a la proposta que ens presenta el Govern Municipal, hi ha coses que ens agraden 

però hi ha unes altres que ens grinyolen. Trobem a faltar una planificació conjunta amb 
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Serveis Territorials, la comunitat educativa i els grups municipals real i efectiva. Aquesta 

planificació és necessària. La baixada de la ràtio generalitzada a totes les aules públiques i 

concertades, la baixada de la natalitat és un fet evident i haurien de ser capaços de convertir 

aquest fet en una oportunitat. Menys alumnes per aula permet una millor atenció al alumnat i 

atenció a la diversitat. La baixada de ràtio ja existia fa 25 anys però ens hem oblidat. Entenem 

que l'oferta als barris de la escola pública mai pot ser inferior a la concertada i això en aquest 

document no acaba de quedar recollit. El format escola/institut ha d'anar acompanyat de 

projectes nous i innovadors, i no ha de ser la continuïtat de primària com ara es proposa. 

Aquests projectes han de ser potents i consensuats amb la comunitat educativa i els ha de 

promoure Serveis Territorials amb la Regidoria. Malgrat no tenir competències, penso que és 

feina nostra, moral i ètica d'intentar aconseguir el millor pels nostre alumnes. Si no és així no 

tindrà garanties d'èxit. Sabem que és complicat. Per tant, demanaríem que es busquessin 

aquells espais, calendari i full de ruta per poder treballar tots els agents implicats. Per això 

nosaltres ens abstindrem. 

 

 

 

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

exposa que la planificació escolar és essencial, una altra cosa és com s'està tractant a la 

nostra ciutat per part de qui té l'obligació de cobrir les necessitats en l'educació obligatòria en 

tota Catalunya i en la nostra ciutat que per això té competències. Fa 12 anys que sabem que 

aquest any necessitaríem les places de secundaria obligatòria que necessitem. Està molt bé 

la planificació però hem de donar un pas més. Al document que es va aprovar fa tres anys ja 

es contemplaven els dos instituts, el de Rocafonda i el de Molí de Vent, i fa una dècada que 

es van posar a disposició del Departament d'Ensenyament per construir-los. És un tema molt 

sensible del que portem parlant molts febrers, parlem ara perquè la natalitat en un costat s'ha 

enfonsat i en un altre ve en increment. Fa sis o set anys en alguns centres concertats 

quedaven un centenar de nens fora de l'opció que havien escollit els seus pares per 

escolaritzar-los, és un tema molt sensible i és molt greu que mitja ciutat no tingui una oferta de 

secundària pública, concretament Rocafonda, les Santes-Escorxador, Palau i La Havana, no 

hi ha ni una sola oferta de secundària, excepte un petit centre concertat en Rocafonda. Per 

tant, nosaltres sí que li recolzarem el document perquè reflexa dues coses que per nosaltres 

són importants. Ens sembla fer demagògia de la dicotomia concertat/públic, públic/concertat. 



44 
 

S'ha dit bé, la concertada està sufragada amb fons públics, però l'Administració a dia d'avui i 

probablement durant dècades, seria incapaç d'absorbir el 60% de les places de secundària 

obligatòria concertades que hi ha a la ciutat i també las de primària. Nosaltres entenem que la 

ciutat ha fet els deures, ens juguem molt, tenim índexs de formació extremadament baixos 

que tenen molt a veure amb la taxa d'atur extremadament alta, perquè tenim mancances molt 

importants, però no podem donar un pas enrere en educació. Pensem que és molt important 

que hi hagi una veu amb el màxim recolzament possible, els 27 regidors d'aquesta ciutat. 

Podem discutir de qui va ser la culpa i recordar qui era el Conseller d'Ensenyament el 2005, 

però el realment important és que l' institut de secundària nou que substitueixi als dos vells es 

solucioni, que tota la zona est de la ciutat que està deserta de places de secundària públiques 

i concertades les tingui. Necessitem el centre de FP anunciat per alguns en la precampanya 

de les municipals passades, però ni està ni se l’espera. Quan es parla del pacte per l'educació 

i en la necessitat de tenir un model educatiu que no canvií sovint. Crec que és un valor i si ho 

crec per instàncies superior també ho crec per la meva ciutat i precisament aquest tema 

hauria de ser la prioritat de la ciutat i no pot haver fissures ni divergències. Votarem 

favorablement. 

 
 
 
 
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró considera que hi ha 

culpables en tot això. Són aquells que ja han perdut la vergonya i són els que ens governen i 

que fan demagògia, no aposten per l’educació. Malauradament no tenim competència en 

aquest àmbit. Dit això el nostre posicionament serà afirmatiu. Hem tingut molts dubtes en 

quant a que fer, ja que som conscients que aquesta nova planificació i aquest nou model 

d'institut/escola implica tancar algú grup de P3, però també som conscients que hem vingut a 

aportar o al menys a recolzar alternatives que fins ara sembla ser que no hi havia. El més fàcil 

per nosaltres des de l'oposició seria dir que no perquè s'estan tancant grups de P3, perquè no 

hi ha una baixada de ràtios. Però no serviria per res. Reconeixem les conseqüències i pensem 

que és un document que d'alguna manera podria donar solució a tota la descompensació 

demogràfica que se'ns ve a sobre, i cada any que passa el problema és més gran. També 

creiem que l’educació, com la sanitat, precisa de la unanimitat de tots els grups. Ningú dels 27 

que estem aquí ens podem quedar amb els braços creuats que Mataró no es mereix el que 

està passant i des de la Generalitat han dit: us abandonem. També crec que no podem estar 

constantment dialogant perquè no solucionarem res. No crec que els responsables d’aquestes 
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polítiques de doble moral solucionin el nostre problema. És cert que no creiem que solucionin 

res a un any vista i no és una paradoxa que els que volen privatitzar l'educació, ara vinguin a 

gestionar l'educació pública. Per tant, hem de passar a l'acció o intentar-ho. Està molt bé que 

dialoguem però hem de donar un pas més enllà. 

 

 

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

Ciudadanía, comparteix de manera majoritària les intervencions dels dos últims ponents. Crec 

que el document és valent i que s’implica en les necessitats dels nens i joves d'aquesta ciutat, 

com havia de ser. S'ha ha de traslladar a la ciutadania, que la gran majoria d'aquest Ple està 

amb les necessitats i és solidari amb els desitjos i inquietuds de tota la comunitat educativa. 

En tot el debat d'aquesta proposta ha hagut soroll per a què aquesta proposta no arribés com 

ho havia de fer a la gent, però és una proposta clara, realista i ens dona grans solucions als 

problemes que tenim. Em sap greu una intervenció en aquest ple més que tot, perquè és un 

grup que diu que defensa les polítiques progressistes, i en aquest projecte que crec que 

s'aprovarà de forma majoritària s’aposta per l'institut /escola com a solució immediata per 

poder evitar al pròxim curs barracons. Creiem que aquest hauria de ser un document molt 

unitari. Crec que el fet que el pròxim curs tingui més barracons que els que hi ha ara és un 

gran fracàs. Comparteixo que hi han culpables i el responsable és la Generalitat de Catalunya, 

i probablement les forces polítiques que han recolzat el pressupost de la Generalitat d'aquest 

any. Ens agradaria que hi hagués una aprovació unànime d'aquest document com a element 

de força per defendre les reivindicacions de la ciutat de Mataró. 

 
 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup 

municipal d’ERC-MÉS. 

 

 

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

que avui es presenta en la nostra opinió hauria de ser un posicionament municipal amb el 

màxim grau de consens, en front d’un altre any perdut, i van ja uns quants, pel Servei 

Territorial d'Ensenyament pel que fa a la seva competència, que és la planificació educativa a 

tot arreu. El document comença amb un posicionament respecte a ràtios i al tancament de 
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línies. I en el document el primer punt es demana una reducció d'alumnes per aula fins a 20  i 

fins que no s'arribi a aquest número cal mantenir les línies actuals d'infantil i primària. Sempre 

quan hi han oscil·lacions demogràfiques no permanents sempre és l'escola pública qui surt 

damnificada i qui ha de fer en solitari l'esforç d'ajustar-se a la baixa tancant línies o a l'alça fent 

noves inversions, o instal·lant mòduls. Això no pot ser, i el document posa sobre la taula que 

tota la xarxa, centres públics i concertats, han de rebre el mateix tractament i han de formar 

part o tots ells de la planificació escolar, amb totes les conseqüències. El concepte 

d'institut/escola ha format part històricament dels nostres programes electorals i ens sembla 

una idea que té futur i també les adscripcions de les escoles púbiques als instituts. La revisió 

en profunditat de les accions per garantir l'equitat i la cohesió social haurien d'afectar o fer 

repensar aspectes com les unificacions escolars, la redistribució dels alumnes amb necessitat 

educatives especials, el pla educatiu d'entorn i els projectes d'innovació educativa. Cal 

reconèixer que el regidor ha estat valent posant sobre la taula un document de treball sobre 

un tema el qual no té competència, que no té competència municipal, amb una proposta per 

començar a implementar un nou model escolar a la ciutat. És necessari tenir l'objectiu 

d'intentar arribar a un consens amb tota la comunitat educativa, amb els agents implicats, per 

veure quina pot ser la millor manera de realitzar això i debatre sobre el model. Però tot això no 

serà possible si entre tots no aconseguim que Serveis Territorials parli amb nosaltres i 

comparteixi la informació i acordem un model de planificació conjunta de futur. 

 
 
 
 

 
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, replica que no sap de què 

servirà aquest document al igual que el document aprovat al 2014. Sí que hi ha una petita 

diferència i és que en un d'aquests punts d'aquest document que hem elaborat entre tots, han 

acceptat la creació de l' institut escola de cara al curs 18/19, nosaltres volíem que fos de 

manera immediata però no és fàcil plantejar un canvi d'aquest tipus a la comunitat educativa, 

genera angoixes. Però li haig d'assegurar que després de dos mesos de moltes reunions, han 

canviat la seva visió i ho han vist amb bons ulls. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que no volia senyalar culpables, encara que podria recitar els cincs consellers que ha tingut la 

Conselleria des del 2005, però no solucionaria gaire. El que volia dir, és que prefereixo 

premiar la unitat, la força que això representa, tot i compartint que s'ha de donar un pas més. 

Que ens ho deixin fer l'any que ve no és de rebut, portem molts anys de retard. Vam aprovar 

l'anterior document, es va debatre i aprovar al Parlament per una gran majoria i no es va fer 

cas. En quant a la concertada en aquesta ciutat ha duplicat el nombre de reserves de places 

de necessitats educatives especials en la concertada amb respecte del 99,9% de ciutats com 

nosaltres en Catalunya. Crec que aquesta no és la discussió. El realment important és com 

donem solució al problema que tenim en secundària, com acabem amb el greuge que es 

manté amb aquesta ciutat, això que som una de les poques ciutats que té un institut de 

secundària municipal en tota Catalunya, assumint unes despeses i competències que no li 

pertocarien a la ciutat sinó a la Generalitat. El que realment aporta valor és la unitat. Pensem 

que té més valor el fet de tenir un document amb un ampli consens, amb molta força al 

darrera que no assenyalar culpables. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal 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: 1,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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Àrea de Serveis a les Persones 
 

 

9 - RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-

MARESME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA  DISSOLUCIÓ 

DEL CONSORCI. 

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

ratificar el següent acord: 

 
“L’Ajuntament de Mataró forma part del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local 
Pública de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència 
TL06B i denominació “Mataró”, en endavant Consorci Digital Mataró-Maresme,  per acord del 
Ple Municipal de data 07/09/2006. 
 
Per resolució del Ple d’aquest ajuntament de data 12/01/2017 es va aprovar com a acord 
primer “ Fer palesa la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de prestar la gestió de la Televisió 
Digital Local Pública de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb 
referència TL06B i denominació ‘Mataró’ a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual”. 
 
En la data de 23/01/2017 el Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme aprovà inicialment la 
dissolució del consorci i lliurar la gestió del servei a l’Ajuntament de Mataró de forma 
provisional fins a l’extinció del consorci, moment en que esdevindrà definitiva. Així mateix el 
consorci acordà que aquest lliurament serà efectiu en el moment que l’Ajuntament de Mataró 
acordi la seva acceptació i en qualsevol cas, es determina com a data màxima de cessament 
de les activitats del consorci el dia 30/06/2017. 
 
Així mateix a l’esmentat acord de 23/01/2017 del Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme es 
nomena com a liquidador, als efectes previstos en l’article 127.2 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic, a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
Mataró i, en la seva representació, al Sr. Josep Canal Codina, Interventor de d’aquest  
ajuntament com a ens d’adscripció del consorci; essent que aquest nomenament haurà de ser 
ratificat per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró. 
 
A la vista del previst pels articles 127 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i del previst pels arts. 313.2, 313.3, 324.2 i 160 del decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en els que es 
regula la dissolució dels consorcis. 
 
Atesa la memòria de la prestació del servei públic audiovisual prestat pel Consorci, en la que 
es detalla el personal, les contractacions assumides i demés dades econòmiques i de 
funcionament. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Ratificar l’acord pres pel Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública 
de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència TL06B i 
denominació “Mataró” ( Consorci Digital Mataró-Maresme) en la data de 23/01/2017, relatiu a 
l’aprovació inicial de dissolució del consorci. 
 
Segon.- Acceptar el lliurament provisional del servei del Consorci Digital Mataró-Maresme i 
encarregar la seva prestació a través de l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, 
servei el qual es portarà a terme fins a l’assumpció definitiva de la gestió per l’Ajuntament de 
Mataró i en tot cas fins al dia 30/06/2017, data fixada pel consorci com a màxima per al 
cessament de les seves activitats. 
 
Tercer.- El personal de l’empresa Mataró-Maresme Digital, SLU. que fins ara instrumentava la 
gestió del servei i explotació dels continguts audiovisuals de la demarcació de Mataró, 
programa núm. 1, com a ens gestor del Consorci Digital Mataró-Maresme serà subrogat  per 
l’EPE Mataró Audiovisual per a la prestació del servei de televisió digital local pública d’acord 
amb les condicions establertes a l’annex núm. 1 que acompanya al present acord.  
 
Quart.- El personal adscrit al Consorci Digital Mataró-Maresme serà subrogat per l’EPE 
Mataró Audiovisual quan es produeixi la liquidació definitiva del consorci. 
 
Cinquè.- Ratificar el nomenament de liquidador del Consorci Digital Mataró-Maresme de la 
Intervenció municipal d’aquest ajuntament i, en la seva representació, al Sr. Josep Canal i 
Codina, interventor general de l’Ajuntament de Mataró, als efectes previstos a l’article 127.2 
de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, en base a que l’Ajuntament 
de Mataró és l’ens d’adscripció del consorci. 
 
Sisè.- Publicar el present acord al BOPB, al DOGC, i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per 
tal de que els interessats puguin presentar al·legacions en el termini de 30 dies. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Consorci Mataró-Maresme Digital, a l’EPE Mataró 
Audiovisual i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.” 

 
 
 
 
 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, aprova la dissolució 

d'aquest Consorci Mataró-Maresme Digital i la societat mercantil del mateix nom, encarregada 

d'oferir el servei públic de comunicació a la comarca del Maresme i a Mataró. És un pas jurídic 

més en la integració en multi plataforma dels diferents mitjans de comunicació pública de la 

ciutat i per tant una bona notícia pels que treballem des de fa anys perquè aquesta idea es 

pugui portar a terme. Ens agradaria fer una reflexió i és que a diferència de Mataró Radio, el 

canal M1TV, que en principi eren dos, havia de donar el servei públic de televisió a tota la 

comarca. La crisi va estroncar aquesta voluntat inicial, va obligar a prescindir d'un dels dos 

canals i ara M1TV donava servei a només tres poblacions, Cabrera, Caldes d'Estrac i Mataró. 

Aquest servei a partir d'ara, sota el paraigües de Mataró  Audiovisual es continuarà oferint per 
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cobrir les notícies de la nostra ciutat, però des de aquí volem fer un prec a Mataró 

Audiovisual, en la línia de desenvolupar un pla estratègic empresarial que determini la 

voluntat d'oferir aquest servei a canvi de la contraprestació econòmica corresponent a tots 

aquells municipis de la comarca que ho sol·licitin i explorar la possibilitat també de donar 

altres serveis a les institucions públiques o a empreses privades, actuant com una productora 

audiovisual. Pensem que la voluntat de Mataró Audiovisual ha de ser una empresa amb la 

idea de ser una productora audiovisual potent a la comarca i que lideri tot el sector 

audiovisual. A banda d'això, ens alegrem que els treballadors actuals de M1TV, també passin 

a ser treballadors de l'entitat pública empresarial municipal. Caldrà fer una valoració i 

adequació de les condicions laborals dels treballadors perquè no hi hagi diferències entre ells. 

El nostre vot serà favorable. 

 

 

 

 

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

l'anunci del vot favorable. La preocupació la compartim tots, però també hi ha legalitat, i la 

figura de la subrogació és que cadascú passa de la empresa d'on ve amb el contracte i 

condicions que té en aquest moment a la nova empresa. Després quan tota aquesta situació 

estigui acabada, com fa l'Ajuntament amb empreses que son dependents, vindran moments 

de convenis o modificacions de relacions de llocs de treball, i serà en aquell moment que 

podrem debatre tot això. Per tant, els treballadors que eren de Compagina ara són de Mataró 

Audiovisual. Aquestes persones que s'anava renovant el contracte mes a mes de forma tàcita, 

ara tenen una estabilitat, com passarà amb els treballadors de Maresme Digital, si avui 

s'aprova això i tot va be. Vull agrair l'esforç perquè realment queden moltes coses per fer, 

totes ja encaminades però la que semblava més difícil, la jurídica administrativa, està 

avançant molt ràpid i si s'aprova, a partir del dia 1 de març, com ha estat a partir del dia 1 de 

febrer els treballadors de l'empresa ja seran de Mataró Audiovisual. Desgraciadament, el 

Consorci que va néixer d'una manera i amb molts diners també, ara està com està. Els 

municipis consorciats són els que són però preveure que aquests municipis que tenen uns 

drets poguessin seguir disposant dels serveis que en aquest moment els hi està donant el 

consorci, a través de la seva empresa i a través del Consell Audiovisual de Catalunya. El que 

no se és si això pot ser en tots els municipis de la comarca. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

Direcció de Cultura 
 

10  - APROVACIÓ DEL LLIBRE BLANC DE LA CULTURA DE MATARÓ.  
 
 

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

la proposta següent: 

 
“La Cultura és un element central en la vida dels municipis en tots els sentits: tradicional, 
creatiu i econòmic. El concepte actual de cultura va més enllà d’activitat artística, 
interrelaciona amb l’educació, formació, participació ciutadana, construcció de la identitat o 
convivència; per la qual cosa ha passat a definir els eixos principals de les polítiques 
municipals. 
 
L’any 2015, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró va iniciar un procés de reflexió 
en l’àmbit cultural i, es va encarregar un estudi per analitzar el panorama cultural de la ciutat, 
per recollir les inquietuds, definir els objectius i les línies de treball principal de la política 
cultura de Mataró, per així poder construir una estratègia cultural de la ciutat pels propers 
anys. Aquest projecte estratègic se li va donar el nom de Llibre Blanc de la Cultura de Mataró. 
 
El Llibre Blanc de la Cultura s’ha realitzat de forma participativa i ha passat per diferents 
etapes: la primera, la fase de diagnòstic; la segona, la d’elaboració del Llibre Blanc, a partir 
dels principals elements del diagnòstic i la tercera, la definició de l’estratègia a seguir per part 
de l’Ajuntament de Mataró. 
 
El Llibre Blanc de la Cultura de Mataró (gener 2017) que avui presentem, és un document que 
ha de permetre orientar la política cultural de la ciutat en els propers anys. Cal tenir en compte 
però, que és un projecte viu, que caldrà anar readaptant les línies i les accions a la realitat i a 
les necessitats que vagin sorgint.  
 
Vist l’informe de la Directora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, corresponent al projecte 
estratègic del Llibre Blanc de Cultura. 
 
Vist el projecte estratègic Llibre Blanc de la Cultura de Mataró (gener 2017). 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.-  Aprovar el Llibre Blanc de la Cultura de Mataró (gener 2017). 
 
SEGON.-  Crear una taula de treball del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró, vinculada al 
Consell de Cultura, que s’encarregui de fer el seguiment de les accions que es van realitzant 
en l’àmbit cultural.  
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La composició de la taula es realitzarà seguint els criteris establerts al Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró (article 16. Els grups o taules de treball). 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al Consell de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i a 
les persones interessades.” 
 

 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que el mandat passat es va abordar fer una planificació 

estratègica en cultura, amb un ampli acord entre les forces polítiques de l'Ajuntament, però no 

varem aconseguir finalitzar el llibre blanc, el qual finalment hem acabat en aquest mandat. Li 

donarem suport al Llibre Blanc de la Cultura perquè és un bon document, tot i que hem se ser 

crítics en alguns aspectes. Com que la gent del món de la cultura no el sent seu, i és que en 

processos de planificació estratègica, és tan important el resultat com el procés. Els plans 

estratègics de cultura serveixen normalment per fer un salt qualitatiu i quantitatiu del paper de 

la cultura en un municipi, i certament el pla apunta a reptes i propostes de futur ambicioses, 

però tenim molt camí per recórrer a l'hora de situar la cultura en la centralitat del model de 

ciutat. Ens preguntem si en el pla estratègic de ciutat, la cultura té aquest paper central, i si és 

així, quin reflex tindran en el pressupost municipal. De ben segur que tot no es podrà fer, per 

tant fora important tenir clar quines coses deixarem de fer. Caldrà afrontar debats més valents 

sobre com encarem i gestionem els museus de Mataró. El que hem fet fins ara és una mica de 

cada cosa i poca cosa en concret. Per últim afirmem que és bo planificar, que és necessari 

situar estratègies, que és un encert pensar que des de la cultura es poden donar resposta a 

algun reptes que planteja la nostra ciutat. Amb el Llibre blanc de cultura a més d'una guia, 

tenim un instrument útil per l'exigència, per tant caldrà complir allò que escrivim. Caldrà 

treballar per assolir els objectius que definim. Benvingut sigui aquest llibre blanc si serveix 

d'una vegada per totes per definir un model, estratègia, camí a seguir i prioritats. 

 

 
 
 

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

manifesta que votaran afirmativament. Han passat quatre anys des de la primera versió del 

Llibre Blanc de cultura, la realitat va canviant i per tant hi ha aspectes que no estan 

contemplats en el llibre que se’ns presenta a aprovació. S’indica la insuficiència d’espais 
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escènics i les que pateix el Monumental però s'obliden les deficiències pel teatre o circ. No es 

parla del cinema com a creació. La gent gran com a col·lectiu no compte en aquest llibre. Els 

casals estan aïllats i no interactuen en les altres activitats culturals que s'ofereixen. A vegades 

la interlocució amb l'Ajuntament és negativa com en Can Foguerola o Mirinda. Creiem que 

seran molt importants les concrecions que derivin del llibre blanc, ja que aquest llibre és una 

eina per treballar activament  la cultura a Mataró. 

 

 

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

exposa que si s'ha trigat quatre anys a fer el Llibre Blanc de la cultura, el Guggenheim que ens 

oferien els companys del PDCAT semblarà la Sagrada Família de Mataró. S'ha trigat molt 

temps en tenir el Llibre Blanc i el que es recull és força previsible i no acaba de definir bé 

alguns temes, com ara esdeveniments de la ciutat, i sobre temes que s'han parlat molt en els 

plens com ara la falta de biblioteques o la sinergia entre cultura, patrimoni, promoció de la 

ciutat i activitat econòmica. Esperàvem més del document. Ens congratula que es parli de les 

Santes i de la Setmana Santa de Mataró dient que son esdeveniments d'atracció importants a 

la ciutat, llàstima que a una cosa es dediquin 5.000€ i a l'altra 770.000€ que és un 10% del 

pressupost del departament. Existeix la contradicció entre que no es puguin fer inversions ni a 

llarg ni mig termini i es continuï parlant de la casa de la cultura popular. Ens ha decebut que 

desapareguin equipaments com la Nau Minguell, que havia de ser el gran centre de producció 

audiovisual de la ciutat i en la qual ens varem gastar alguns milions d'euros i desapareix del 

Llibre Blanc de la cultura i no sabem on queda i si la donem per perduda. Estem d'acord amb 

els objectius que planteja el Llibre Blanc com consolidar la cultura, generar i mantenir un 

sistema cultural sòlid i inclusiu, treballar per que la cultura sigui una eina de creixement per la 

ciutat. Per tot això li donarem suport al document. Encara que pensàvem que el Llibre Blanc 

marcaria més l’estratègia cultural de la ciutat pels propers anys. 

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

Ciudadanía, diu que el resultat del document deixa molt que desitjar. Estem d'acord amb els 

objectius a grans trets, però hi ha un element genèric de planejament que ens desagrada ja 

que està plantejat des del centre de la ciutat, es nota el pes de la Riera i el pes excessiu de 
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les Santes enfront altres festes de barri. No es planteja la descentralització i tot està centrat 

cap el centre de la ciutat, els nous equipaments haurien de ser descentralitzats. Estem a favor 

del llibre però es podria desenvolupar molt més i tenir més en compte els barris. No votarem 

en contra perquè estem d'acord amb les grans línies però crítics perquè La Llàntia, 

Cerdanyola i el Palau existeixen també. Per això ens abstindrem amb el desig de seguir 

treballant les grans línies que compartim. 

 
 
 
 
 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que el Llibre Blanc 

de la cultura sembla un bon document de diagnosi. El document és prou vàlid tot i que és cert, 

és molt exhaustiu a l'hora de parlar de Mataró centre i no tant en fer-ho d'altres barris de la 

ciutat. Segurament a causa que el grup que ha liderat aquest projecte han quedat molt 

relegades a l'activitat cultural que es fa al centre de la ciutat. El resultat obtingut potser no és 

del tot objectiu. El Llibre Blanc és un document de diagnòstic que marca unes línies 

estratègiques a seguir i que era necessari per saber on som en l'àmbit de la cultura 

mataronina i per aixó votarem a favor que s'aprovi. El nostre sí serà crític, perquè tot i que la 

diagnosi és prou acurada, les línies estratègiques a seguir i la necessitat de nou equipaments 

culturals queden massa ambigus. En quant a les línies estratègiques caldria detallar una mica 

més i donar idees concretes de com portar tot a terme. És cert que la taula de treball que es 

crearà per fer el seguiment d'aquest Llibre Blanc hauria de donar resposta a algunes 

d'aquestes preguntes i concrecions. Pel que fa a la demanda d'equipaments la llista és llarga. 

Cal definir quins equipament són prioritaris. Cal remarcar la manca de més coordinació entre 

les diferents àrees que formen la direcció de cultura. Per últim i com a reflexió final, tenim una 

pregunta. ¿Com és que a una setmana on estem parlant de l'aprovació del llibre blanc de 

cultura on es marquen unes línies estratègiques clares a seguir, uns equipaments concrets, 

una part del govern fa una roda de premsa i anuncia que vol un Guggenheim a Can Cruzate? 

No ho entenem. ¿La resta del Govern hi està d'acord? Estem a favor de dinamitzar el casc 

antic de la ciutat, molt a favor de tenir algun actiu que sigui un punt d'atracció turística de la 

ciutat i ens reforci la nostra capitalitat, ¿però calia sortir ara amb la creació d'un Guggenheim? 

Si la resposta és que sí, ¿el casc antic és el millor lloc? Malgrat tot, ens cal un Llibre Blanc de 

la cultura i donarem el nostre suport, crític, però en definitiva suport. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, manifesta 

que el debat és sobre el document. Agrair l'esforç constructiu de tots els grups que han 

intervingut. És veritat que hem trigat molt per tenir-ho enllestit i creiem que s'ha fet una bona 

diagnosi malgrat el retard. De forma genèrica dir que el Llibre Blanc que es porta a aprovació 

és el resultat d'un important procés de participació ofert a tota la ciutat buscant equilibris i el 

resultat és el Llibre Blanc, que tothom, que ha volgut participar ha fet. Després de forma 

subjectiva cadascú podem tenir la nostra opinió. Entre tots busquem aconseguir l'equilibri de 

distribució per la ciutat tenint en compte que la realitat és la que és, que la majoria d’entitats 

culturals estan al centre de la ciutat i els equipaments també. Comparteixo que això s'hauria 

de distribuir diferent. Per exemple els centres cívics podrien donar més de sí però no és fàcil i 

ens hem de posar entre tots. 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

(2), corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

Partido de la Ciutadanía.  
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Protecció Civil 
 

12  - APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ 

CIVIL MUNICIPAL DE MATARÓ (DUPROCIM). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix en el seu article 17  
l’obligació per aquells municipis superiors a 20.000 habitants de disposar de plans bàsics 
d’emergències municipals que garanteixin la coordinació i l’aplicació correctes en llur territori 
del Pla de Protecció Civil. Així mateix l’article 18 estableix la necessitat de disposa de plans 
especials  per emergències generades per riscos concrets (inundacions, sismes, químics, 
transports de mercaderies perilloses, d’incendis forestals i volcànics...), i plans específics 
referents a riscos concrets diferents als referits en els seus apartats anteriors. 
 
Fruit d’aquest mandat legal, l’Ajuntament de Mataró va elaborar el primer Pla Bàsic 
d’Emergències Municipals de Mataró l’any 1996. Posteriorment, d’acord amb el que preveu la 
normativa de Protecció Civil,  s’han fet tres revisions que han estat aprovades pels Plens dels 
anys 2001, del 2007 i del 2011.  
 
Per altra banda el Ple Municipal va aprovar el 7 de maig de 2015 el Pla d’Actuació Municipal 
per a Riscos Especials de Mataró, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
el 11 de juny de 2015, denominat Pla Multirisc. Aquest pla incorpora els riscos especials 
d’incendis forestals, inundacions, nevades, sismes, químics, transport de mercaderies 
perilloses.  
 
Finalment l’Ajuntament també disposa de diferents plans aprovats i homologats que fan 
referència a riscos específics del municipi: cavalcada de Reis, processons de Setmana Santa, 
Fira d’Atraccions, Revetlla de Sant Joan, Carnestoltes, Santes i mercats ambulants. 
 
En el moment que es va iniciar la 4ª revisió del Pla Bàsic d’Emergències, es va aprovar el 
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil. 
 
El referit Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals estableix el procediment 
per a la seva tramitació conjunta que disposa: 
 
Art. 3 Els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil han de redactar el Document 
únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil en 
l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els 
diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret, sens 
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perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans 
d’autoprotecció. 
 
Així doncs el Pla DUPROCIM inclou els següents plans d’actuació Municipal (PAM): 

o Incendis forestals 
o Inundacions 
o Nevades  
o Risc sísmic 
o Risc Químic (establiments amb substàncies perilloses) 
o Accidents en el transport de mercaderies perilloses  
o Contaminació d’aigües Marines  

 
Aquests PAM van estar homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 
11/06/2015  i que estaven dins del Pla Multirisc. 
 
A més també inclourà els Plans Específics Municipals (PEM) següents: 

o Cavalcada de Reis 
o Carnestoltes 
o Processons de Setmana santa 
o Fira  
o Sant Joan 
o Santes 
o Actes 
o Mercats no - sedentaris 

 
Art. 4  Els plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens dels ajuntaments amb 
la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, 
mitjançant el Document Únic de Protecció Civil Municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de 
sotmetre al plenari. 
 
El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el que 
estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest Decret. 
 
Així doncs s’ha redactat el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Mataró, amb 
l’objectiu d’assolir els aspectes següents: 
 
� Donar compliment a la normativa de Protecció Civil 
� Possibilitar una millora dels serveis de  prevenció al terme municipal de Mataró. 
� Recollir documentalment tota la informació existent sobre els recursos humans i materials 

que col·laboren, o poden col·laborar, en el manteniment i la millora de la seguretat i la 
prevenció. 

� Adaptar i dimensionar el contingut dels plans de protecció civil en funció dels riscos de què 
puguin ser objecte i de la seva capacitat tècnica i funcional 

� Facilitar l’activació dels diferents grups d’actuació 
� Preparar i educar a la població en l’autoprotecció, amb capacitat de resposta individual, 

com a forma de prevenció davant un risc o sinistre. 
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D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels plans 
d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 en quant a 
l’homologació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal per part de la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, així com l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil. 
 
Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 17 de novembre de 2016, i 
de la Comissió de Protecció Civil Municipal de 20 de desembre de 2016. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies, perquè puguin presentar-se 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) l’Ajuntament de Mataró en cas de no presentar-se reclamacions ni 
suggeriments.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

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

aprofita la feina feta per l’àrea de protecció civil, en concret a la Carlota Dicenta i en Xavier 

Benet per la tasca portada a terme i reconèixer la tasca de Creu Roja, SEM, mossos 

d’esquadra i policia local. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

13 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FAVOR 

DE CREAR LA FIGURA DE “L’ESDEVENIMENT ESPECIALMENT 

PROTEGIT” I DE “L’ESDEVENIMENT PROTEGIT”  

 

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

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“La ciutat de Mataró té un ric teixit associatiu, format per entitats que durant anys han aportat 
el seu treball i múltiples valors a través dels seus associats i del seu voluntariat.  
 
És important que existeixi el reconeixement de la ciutat i del seu Ajuntament, així com trobar la 
forma de fer-ho palès, tant en la seva activitat ordinària, com en esdeveniments extraordinaris, 
com poden ser la commemoració de determinats aniversaris o celebracions, siguin a nivell 
nacional, estatal o internacional. 
 
El grup municipal de C’s presenta, de forma oberta, el fet d’estudiar la possibilitat de 
denominar “esdeveniment especialment protegit” i/o “protegit” aquell que respongui a les 
commemoracions abans mencionades.  
 
D'altra banda, també es planteja establir ajuts o subvencions especials, compatibles amb els 
programes de subvencions ordinaris i convenis, a les entitats que organitzin un esdeveniment 
d’aquestes característiques. Es proposa estudiar un sistema que sigui absolutament objectiu i 
transparent.  
 
Per tot això, es proposen al Ple Municipal els següents, 
 
ACORDS:  

1. Que el Servei de Projectes Transversals i Participació presenti, en un termini de tres 
mesos, una proposta que desenvolupi l’article 16 de l’actual Reglament de Participació 
Ciutadana, que preveu la declaració de ”Entitat d’Interès Ciutadà”. 

2. Què l’Àrea de Serveis a les Persones, concretament les direccions de Cultura i Esports 
i el Servei de Projectes Transversals i Participació, en col·laboració amb altres serveis 
municipals que siguin referents d’entitats de la ciutat, treballin un protocol per donar 
resposta a les demandes d’aquelles entitats que celebren una commemoració 
especial, com pot ser l’aniversari de la seva creació. 

3. Que el resultat dels punts anteriors es tingui en compte a l’hora de redactar les bases 
de subvencions per a entitats sense afany de lucre.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que vol agrair al Sr. Juan Carlos Casaseca el redactat. 

Segueixo sense entendre algunes coses: ¿com el segon paràgraf per quins esdeveniments 

està pensant? Crec que encara queda molta feina, i no acabo de trobar a on volen anar a 

parar els companys de Ciutadans, espero que en el torn de replica ens ho expliquin. Ens 

abstindrem. 

 

 

 

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

que els passa més o menys el mateix. No sabem bé que és el que es demana. No li trobo 

gaire sentit. Només demanen coses, per tant, crec que ho han de demanar a la Comissió 

d’Organització per poder-ho debatre, i allà vostè el podrà defensar i explicar tot i decidir tots el 

que es fa. Dit això, ens abstindrem. 

 

 

 

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

exposa que votaran que no. No veiem la necessitat de crear aquests esdeveniments 

especialment protegits, ja que incentiva a la creació d’entitats de primera o segona i entenc 

que totes son importants. En quant al punt dos, no estem d’acord ja que ens faltaran dies per 

celebrar l’aniversari de totes les entitats que hi ha a Mataró. No veig la forma de com es podrà 

fer el repartiment de les subvencions, no acabo de trobar-li sentit, i com el Govern pot regular-

ho. Per tant, donem el vot negatiu. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que volen entendre el que ens volen dir. Però crec que el Sr. Ferrando no acaba 

d’atrevir-se a dir allò que vol dir. Introduir criteris objectius en quant a subvencions que rebem 

entitats per a certs aniversaris, a nosaltres ens sembla bé, però ho ha de dir. És evident que hi 

ha un malestar en moltes entitats perquè no reben el suport que mereixen. Ha d’introduir 

criteris d’objectivitat. Li donarem suport. 

 
 
 
 
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que no ha entès el 

que ha dit el Sr. Jose Manuel. Està sobre la taula el Reglament de participació ciutadana i les 

subvencions. El que hem entès és que aquesta proposta és similar a les de Trump. El que 

volem és introduir tractes desiguals i de manera reconeguda. Qualsevol discriminació està 

prohibida. Si el que pretén és buscar subvencions i afavorir algunes entitats, creiem que es 

poden cercar altres formules, per tant, votarem en contra. 

 

 

 

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

mateixa situació que la resta de grups: no acabo de saber l’objectiu final de la proposta. Hi ha 

moltes entitats, i ens sembla que el nivell de regulació s’hauria d’estendre a totes les entitats. 

Nosaltres votarem en contra. 

 
 
 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix al 

Sr. Ferrando la modificació del text inicial de la proposta. L’important son els acords, i crec que 

han millorat bastant respecte la primera. De vegades és cert que és difícil fer col·laboracions 

amb les entitats sense un marc que reguli en quins casos es poden fer i en quins no. Estem 

tractant la participació ciutadana des de la Comissió d’organització; no ens plantegem un 

reglament nou, però potser sí algunes modificacions. Ara mateix estem parlant d’impulsar la 

participació. Pel que fa els serveis amb entitats, es demana fer una proposta per tenir un criteri 
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objectiu i transparents per les entitats que vulguin celebrar els aniversaris. Hem d’estudiar-ho i 

no veig cap inconvenient en fer-ho. El tercer punt, sí hi ha uns objectius clars i queden 

reflectits a les bases de les subvencions, és una de les formes de fer-ho més transparent. Pel 

que fa aquests acords, pensem que els hi podem donar suport. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que és un tema complicat. Moltes entitats celebren l’aniversari, i davant d’això 

l’ajuntament està donant unes ajudes que a vegades son instrumentals, com cedir un teatre. 

¿Quina és la finalitat d’aquesta proposta? La finalitat és la claredat i objectivitat. És que es 

sàpiga quines ajudes té cada associació. El que es pretén és que hagi transparència i que 

ningú ens pugui dir que hi ha tracte discriminatori. Potser, no hem estat els millors en fer el 

redactat, però crec que és un punt de transparència i objectivitat també per l’ajuntament.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, pregunta al Govern com pensa fer i aplicar aquesta proposta de 

resolució. Com rectificar és de savis, després de sentir els companys canviaré el meu vot i 

votaré en contra. 

 

 

 

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

que continua pensant que les propostes han de ser concretes. Mantenim el nostre vot 

d’abstenció a l’espera d’una concreció de la proposta.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que en aquesta ciutat hi ha entitats que inclouen al seu programa el seu aniversari, i, 

segons l’aniversari, el Govern els afavoreix amb més volum o presencia, i això mateix és el 

que s’està demanant, més objectivitat. La representativitat de cada entitat es pot quantificar i 

és bo que les entitats ho tinguin clar. Totes les entitats tenen les mateixes oportunitats. Com 

ara quan compleixin 1, 25 o 50 anys. Demanar això no és cap cosa excepcional. Crec que per 

donar subvencions s’ ha de ser el més objectiu possible. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que no pensava 

intervenir, però degut a la parella que s’ha format (Ciutadans + PP), em costa no interpretar. 

Em ronda un pregunta: amb CIU a favor ¿A canvi de què? ¿Quina és la contraprestació per 

part del Govern? 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que ja vam tenir una discussió per una 

pregunta semblant i recordo que venim a debatre i fer acords. Acordar no és aconseguir coses 

a canvi.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

Vots en contra: 9,  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).  
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Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

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

 

 

 

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

CONSTRUIR UN MODEL D’OCI SOSTENIBLE A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

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

resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un dels problemes endèmics al Polígon Industrial de Pla d'en Boet, una zona de la ciutat amb 
una gran oferta d'oci nocturn, és entre d’altres, la pràctica del “botellón”.  

Cada cap de setmana  es repeteixen els inconvenients no només pels veïns i negocis de la 
zona derivats sobretot del soroll, de la brutícia i dels aldarulls al carrer, sinó també de salut 
pública, de sexisme, de seguretat en tot el recorregut des de l’estació de tren, de molèsties 
pels viatgers en els combois d’anada i tornada, etcètera, etcètera... 

El Consell Territorial del Pla d’en Boet ha recollit recurrentment aquestes queixes dels veïns i 
ha rebut també diverses propostes d’acció per part dels diferents governs que mai han 
aconseguit solucionar el tema. La situació segueix essent la mateixa. 

En aquests moments, una vegada l’Ajuntament de Sabadell ha tancat la Zona Hermètica i 
l’Ajuntament de Blanes ha imposat restriccions temporals a alguns locals, es fa urgent prendre 
una determinació respecte aquesta situació. 

Volem ser la capital de l'oci nocturn metropolità? Quina és l’oferta d’oci que interessa a la 
ciutat? En quines condicions?    

Cal una reflexió en profunditat per part de tothom, que ajudi el govern a enllestir amb la 
màxima celeritat un nou Pla d’Oci Nocturn, sostenible, que configuri una oferta d’oci atractiva 
pels nostres joves i que sigui al mateix temps, respectuosa amb els veïns i amb la ciutat. 

Per això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 

1. Efectuar un diagnòstic complet de la situació, analitzant de manera integral la Zona 
d’Oci del Pla d’en Boet i detallant efectes en l’espai urbà, en la salut pública, en la tipologia de 
publicitat, en la neteja i en la delinqüència diversa.  
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2. En  col·laboració amb el Consell Territorial de Pla d’en Boet-Peramas, amb els 
Consells de Joventut, Salut, Igualtat i Seguretat  i amb tots els agents afectats (des 
d’operadors fins a RENFE i Policia Local, confeccionar a la màxima brevetat el Pla d’Oci 
Nocturn que ja apareixia al PAM 2016, que contempli i solucioni totes les problemàtiques 
descrites i que reforci els seus aspectes positius.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que està d’acord amb aquesta proposta de resolució. 

Demano una mica més de concreció en el punt 1 quan es parla d’efectuar un diagnòstic 

concret de la situació i màxima celeritat quan els problemes son endèmics. És a dir, que 

determinin una data màxima per fer la diagnosi, que deu està quasi fet perquè aquest tema és 

ja recurrent. Només caldria concretar quan pensa el govern que tindrà la diagnosi feta. 

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

donaran suport a la proposta de resolució. L’anàlisi és bo, i tenint en compte que el que es 

demana és portar a terme un diagnòstic, ho veiem bé i donarem suport. 

 

 

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

donaran suport. És un prec per tal que el Govern compleixi els compromisos del PAM 2016, 

on es parlava de l’oci nocturn als polígons. Nosaltres, rebutgem l’actual deriva d’oci 

consumista que fomenta el sexisme. La nostra aposta és clara cap a un model d’oci conscient 

i responsable que minimitzi l’ impacte del consumisme i respectuós amb persones i amb 

l’entorn i arrelat a la ciutat així com al teixit cultural i empresarial. La situació actual presenta 

una gran conflictivitat des de soroll, baralles, brutícia, multes de la policia que no serveixen per 

a res, accidents de trànsit. Recordem que a les ordenances fiscals es va demanar que 

s’introduís una taxa per ocupació de voreres en excés, perquè el sobrecost de la neteja viaria 

del Pla d’en Boet fos assumit pels establiments que es lucren dels clients. Sinó posem límits 

Mataró acabarà essent una selva. Hi ha mancances d’oci en la nostra ciutat, per la falta de 

diners destinats a la cultura, joventut, etc. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que votaran favorablement. Ens sembla interessant. Aprofito per dirigir-me als senyors del 

Govern: fa un any, es va aprovar un pressupost al que li vam donar suport, on demanaven 

unes mesures per incidir en el que estava passant amb el Pla d’en Boet. Es va acceptar en el 

PAM. Aquest pla d’oci nocturn fa un any que està esperant, això sí, quan surt un vídeo que 

escandalitza a tothom aleshores tots a córrer. ¿Que esperem que passi? ¿Com el que va 

passar aquesta tardor, amb un coma etílic que acabi amb una fatalitat? Tots sabem que hem 

de prendre mesures, no és la primera vegada que parlem d’aquest tema, per tant, el que els hi 

demano és una mica de celeritat, ja que ens corre presa.  

 
 
 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que per no 

repetir. Està d’acord amb el que s’ha dit. Com és una cosa que crec que ens uneix a tot el 

consistori, donarem suport. Demanaria concreció, acció i començar a portar a terme un altre 

model, tenint en compte la participació del sector i dels joves. 

 

 

 

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

Ciudadanía, reitera el recolzament a la moció. Nosaltres hem presentat unes al·legacions al 

PAM. Puntualitzaré un tema: és important fer un pla d’oci per salvar l’oci. No ens agradaria 

que la zona d’oci quedés hermètica, esperem, que el pla d’oci ens ha de donar una activitat 

sostenible en el temps. Si no es reestructura, acabarà matant la zona d’oci, per això crec que 

és important un nou pla d’oci nocturn a Mataró. 

 
 

 

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

avançà el posicionament favorable del govern. Respecte la proposta de resolució de l’oci 

nocturn és un tema prioritari, que es va posar en l’agenda del PAM 2016. Com a regidora, vaig 

comentar que seria una de les iniciatives prioritàries pel 2017. Fa molts anys que tenim un 
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problema de compatibilitat entre l’oci nocturn i el descans i qualitat de vida dels veïns del 

barris més propers. Creiem que pot existir aquesta cohesió si intentem que l’oferta d’oci sigui 

un actiu pel desenvolupament econòmic de la ciutat i que no suposi una amenaça pel descans 

dels ciutadans. S’ha de diagnosticar per trobar solucions. Aquest diagnòstic serà presentat per 

la seva aprovació cap al mes de maig. Hem fet millores al tema del Pla del Boet sobre oci 

nocturn. Des de policia local, hem posat en marxa campanyes de control i sancions per 

incompliment d’ordenances municipals pel consum d’alcohol en la via pública. Dispositiu 

conjunt entre policia local i mossos d’esquadra per reforçar la seguretat de la zona. Des del 

serveis d’espais públics, hem incrementat el servei de neteja al Pla de Boet els dissabtes i 

diumenges per reduir la brutícia acumulada. Estem estudiant propostes pel que fa la mobilitat 

a les zones d’oci, ja que 30% d’usuaris arriben per RENFE i 50% vehicles privats. Des de 

salut publica, s’ha fet un estudi de camp sobre l’oci nocturn de Mataró, a través de la Fundació 

Àmbit i Prevenció per saber el perfil d’usuari. Des del pla municipal de drogodependència, s’ha 

posat en marxa un programa. Des de joventut, s’ha fet una sèrie d’accions de sensibilització. 

Durant el 2016 hem intentat solucionar problemes que venen de molt lluny. Des del Govern, 

tenim el ferm compromís d’abordar aquest tema.  

 
 
 
 

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

d’aquesta proposta de resolució era aflorar la necessitat sentida per tots del problema i que és 

un tema que cal solucionar de la manera més ràpida possible. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ 

MATARÓ ACULLI A TOTES LES PERSONES REFUGIADES QUE 

ARRIBEN A LA CIUTAT. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“És prou clara i reconeguda per tothom la voluntat del govern espanyol de posar totes les traves 
necessàries per a l'acceptació i la legalització de les persones que, acollint-se al dret 
internacional, són demandants d'estatut d'asil. 
 
També es fa palesa la incapacitat del govern de la Generalitat de Catalunya de donar passos en 
aquest sentit, emparant-se en la legalitat existent, emanada pel posicionament de l'Estat 
espanyol. 
 
És evident que es tracta de posicionaments polítics, basats en estadístiques i en tendenciosos 
estudis d'impacte socioeconòmic, que s’utilitzen com a base per justificar l'incompliment dels 
més elementals drets humans de socors i acolliment. 
 
Tots els acords recollits en la Carta de Drets Humans estan sent vulnerats conscientment, 
creant fronteres externes a la Unió Europea i cossos especials de seguretat com el Frontex. Ara 
mateix s'estan emprant més mitjans econòmics en crear l'Europa gueto que no pas en l'acollida 
digna de les persones. 
 
La frontera Sud, on s'amunteguen milers de persones, va ser creada pel govern espanyol i ha 
servit com a experiment del que la Unió Europa està fent en la frontera oriental entre Grècia i 
Turquia. L'acord econòmic amb aquest país, considerat, tendenciosament, com a segur, ha 
estat denunciat en moltes instàncies jurídiques i socials. 
 
La ciutadania de Catalunya ja hem donat proves, en les mobilitzacions, de la capacitat i voluntat 
d'acollir. Per tant arriba l'hora de lluitar contra els murs que alcen els governs i demanar a 
l'Administració més propera al ciutadà, l'Ajuntament, que prengui el paper que la societat 
reclama. 
 
No n'hi ha prou amb declarar-nos “Ciutats Acollidores” si a la pràctica no es permet l'acolliment, i 
no n'hi ha prou en posar a disposició exclusiva del govern de l'Estat espanyol uns habitatges si 
no deixen arribar les persones. 
 
En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Mataró 
l’acord següent: 
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• L'Ajuntament de Mataró farà servir les infraestructures necessàries, destinades a 
l'acollida de persones refugiades quan n'arribin a la ciutat, ja sigui per mitjans oficials o 
no. En aquest sentit, recorreràals equipaments habitacionals que la ciutat ha posat al 
servei de l’acollida de les persones refugiades per tal que es puguin quedar a la ciutat, 
els donarà la informació i el suport tècnic necessari perquè puguin tramitar l'estatut de 
refugiat, i també  les inclourà en tots els circuits de serveis d'acollida, formació i ocupació 
laboral.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que sent vergonya per les polítiques europees de migració i 

asil, que enlloc de donar una resposta solidària, posen en risc les vides de milers de persones. 

Als últims 15 anys, han mort ofegats unes 25.000 persones a la mar Mediterrània. Mataró és i 

serà solidària, així que donarem suport a aquesta proposta i a totes aquelles que vagin en 

aquesta línia. És una qüestió de justícia. 

 

 

 

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

que no poden votar favorablement aquesta proposta. El dret internacional empara el dret 

d’asil, però no és el que s’està trobant. Hi ha marees d’immigració il·legal. Hem de canviar 

l’estratègia, perquè molts no venen de països en guerra. La CUP voldria portes obertes per 

tothom. Han de pensar en els costos d’una arribada massiva a la ciutat. Tant l’Estat com i la 

Generalitat entenen que fa falta controlar. L’acord amb Turquia, és comprar a un règim 

islamista el maltractament a persones i nosaltres en hi oposem. Creiem que les fronteres les 

hem d’establir nosaltres, els europeus, i no necessitem a altres règims. Ens agradaria saber 

quantes llars estan disposades a acollir, i podem fer un càlcul, per tal de demostrar que aquest 

gest que vosaltres presenteu no es un gest compartit per tots i que la majoria de persones no 

estan d’acord a tenir com a veïns dels seus habitatges a persones refugiades. Si el que 

proposa la CUP és que ens saltem les lleis i les normes de la Generalitat i de l’Estat, que és 

l’únic que te competències en aquesta matèria, ho trobem demagògic. Demanen que proposin 

idees i recursos. Dit això, votarem en contra. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que alguns haurien de fer reflexions de perquè companys de la Sra. Lora van desaparèixer de 

molts municipis de Catalunya i en Mataró està ella present. Això és el que se’ns planteja en 

aquesta moció. Mataró no pot acollir a tothom. Podem ser crítics amb que el succeeix. La 

política de refugiats, no pot ser una política de ciutat. Aquesta ciutat té els índex d’atur més 

alts de Catalunya, i a sobre s’ens demana que no convertim Europa en un gueto. Amb 

aquesta proposta el que aconseguirem és que Mataró es converteixi en un gueto. Els hi 

demano que intentem que aquest problema es solucioni allà, i no pas portar la gent aquí. Ha 

de ser una política de la Unió Europea, que és la que dicta aquestes polítiques, ja que una 

vegada que entren en la UE, tenen llibertat de moviment, i si arriben aquí, no es quedaran a 

Mataró, s’aniran a altres llocs com França, Alemanya. El que proposen aquí és impossible. 

Insisteixo, la solució, no la donarem des de Mataró. 

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

la proposta però l’han sorgit moltes preocupacions. Un d’ells és si no estem davant una doble 

injustícia. Hi ha molts refugiats a Mataró des de fa molt temps, que estan immersos en un llarg 

procés burocràtic, i que com no son d’actualitat no ens recordem d’ells. Volia fer aquesta 

reflexió. M’agradaria que aquesta fos la solució. Hem de mantenir un equilibri en una situació 

complexa. Europa destina un fons solidari una part pels refugiats, és a dir, que no son els 

mataronins que han de pagar. Donarem suport, però m’agradaria plantejar una alternativa 

real, utilitzant les vies que siguin necessàries. 

 
 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que quan va fer la primera lectura va pensar que ja estaven fent la feina. 

Desprès hem vaig adonar que la CUP no ho feia bé, quan diu no sols els refugiats, sinó, 

tothom que vingui sigui com sigui. Nosaltres, estem d’acord amb les ajudes als refugiats, però 

no estem d’acord amb la política de la CUP. Utilitza unes estratègies que no compartim. Hem 
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de distribuir les responsabilitats. Nosaltres no podem donar suport aquest moció, perquè, per 

tal que arribin les dotacions econòmiques juntament amb els refugiats és necessari que 

aquests refugiats vinguin de forma organitzada per la UE, i no podem acceptar l’arriba de 

forma irregular. Votarem en contra. 

 
 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que al final de 

l’any 2016, l’Estat Espanyol havia acollit 898 dels 17.000 refugiatsa que es va comprometre i 

van ser assignats per la UE. La Generalitat es va comprometre a acollir al voltant de 5.000 

persones en dos anys, i de moment no s’està fent i tot que hi ha un acord amb l’Ajuntament de 

Barcelona. Aquestes 5.000 persones representen un 6 per mil, o sigui 0,06€ del que ve cada 

any de persones estrangeres arribades a Catalunya. No es un problema demogràfic llavors, si 

no de voler dels estats. 

 

 

 

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

Social d’Habitatge, diu que pot estar d’acord èticament i moralment amb part dels comentaris 

exposats pels companys de la CUP. Com diu el company de Ciutadans hi ha un no que ens 

diferència, i és important. En les declaracions institucionals exigíem corredors segurs i 

l’aplicació dels instruments internacionals sobre drets humans. Vam ser dels primers en ser 

ciutat refugi. Vam assegurar la cooperació als refugiats in itinere, per assegurar uns mínims 

drets bàsics en el trajecte, amb associacions reconegudes com ara Creu Roja, Metges sense 

Fronteres, Acnur. Hem donat suport a països que acullen refugiats, i als refugiats a través de 

ONG’s. Vam ser dels primers en establir un circuit d’ acollida reforçat. Vam fer una crida 

perquè s’havia de fer amb recursos excepcionals, ja que varem estar tots d’acord de que no 

es podien fer amb recursos ordinaris perquè no ens podíem fer càrrec, i en aquesta crida, dels 

gairebé 2.000 pisos buits que hi ha a Mataró, no es va cedir ni un, només van cedir habitatges 

les comunitats religioses. No podem acollir a persones refugiades i cedir habitatges dels que 

venen pel circuit ordinari ja que estaríem afavorint un delicte que és la immigració il·legal. I no 

es pot forçar als que han cedit l’habitatge a cometre un delicte.  
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

considera que només s’accepten refugiats amb xec bancari. És el que es desprén a moltes 

intervencions. És lamentable el tracte de l’UE vers l’entrada d’immigrants. Tenim molt presents 

els fets de Tarajal, on el 6 de febrer de 2014 van morir 15 persones ofegades quan intentaven 

creuar la frontera Espanya-Marroc. Van ser tirotejades amb bales de goma. Ràbia i vergonya 

quan apareixen nens ofegats Càdiz. A Mataró, hem dit moltes vegades que volem acollir. 

Aquest dissabte hi ha una convocatòria de “casa nostra és casa vostra”.  Aquestes imatges 

actuals son com les de 1939 de l’exili republicà, son històriques i d’una vigència absoluta. No 

hauríem d’oblidar el nostre passat. Per la gent de la CUP l’internacionalisme és un imperatiu 

ètic. Exigim, que s’aculli a tothom que fuig de la guerra i cobertura a tothom, vinguin d’ on 

vinguin o com sigui, legals o no. Reclamem que s’aprofitin els recursos d’habitatges que 

varem posar a disposició de l’Estat Espanyol que actualment estan morts de riure. 

 

 

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

sent vergonya que s’intenti aprofitar de les desgràcies que vostè ha relatat. El màrqueting 

social sí és una vergonya. Vostè sap que el que proposa aquí és irrealitzable, contraproduent. 

El problema d’aquesta moció és fer el que va estar fent l’altre dia i nosaltres amb segons qui 

no ens ajuntem. Aprofitar-se del dolor i la pobresa en produeix ràbia amb tota la crítica del 

món perquè s’està fent les coses malament però és encara més criticable el que fan vostés. 

 

 

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

Social d’Habitatge, respon al Sr. Cuellar, que se sent ofesa. I sap que no acostumo a enfadar-

me. Però vam pactar tots els grups com s’havia de fer l’acollida. Hem aconseguit que 

particulars cedeixen els seus habitatges. El circuït reforçat amb l’assessorament jurídic que 

vostè demana el tenim des del minut 0. Vam ser dels primers a acollir. Hi ha uns fons de la 

UE, per tant no és un xec és una obligació. És un dret, i hem de reclamar que els recursos 

arribin a l’administració local, que som nosaltres els que els hi gestionem. Estem negociant 

amb la Generalitat, per poder acollir més. Crec que a les comissions informatives estem 

informant de tot. Ningú traurà profit fent-se fotos amb refugiats i no ho hem fet. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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). 

Vots en contra: 17,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

Abstencions: Cap.  

 

 

 

 

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER TAL D’ESTABLIR BASES PER UN 

MODEL D’URBANISME, SOSTENIBLE I AMABLE PER LA CIUTAT DE 

MATARÓ. 
 

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

resolució perquè la estan treballant amb la regidora Sra. Núria Calpe, regidora delegada 

d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, i la tornaran a presentar al proper Ple 

municipal. 
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PRECS I PREGUNTES 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana avançar el punt núm. 24 de l’ordre dia ja 

que hi ha una paraula demanada per part d’una entitat per intervenir al Ple municipal. 

 

 

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

exposa que no te cap inconvenient en que es tracti la pregunta 24 ara. No ens sembla tant bé, 

que acabem de tenir un debat molt relacionat amb aquest tema i normalment es tracten les 

coses segons el tema conjuntament. Per altre ocasió, tinguem present aquest tipus de coses 

ja que avui es quedaran sense tractar 8 o 9 punts. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que tot i que hi hagi una naturalesa conjunta 

en el contingut, la proposta de resolució del grup de la CUP i la pregunta no tenen res a veure 

en quant a la resposta.  

 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL PADRÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El padró és un registre on s’han d’inscriure totes les persones que viuen en un determinat 
municipi. La inscripció al padró és un dret i un deure que té tota la ciutadania. Per tant, 
l’administració municipal, com a responsable del padró, té l’obligació de facilitar aquest tràmit 
sense posar traves. Cal doncs, que qualsevol persona que resideixi a Mataró, siguin quines 
siguin les condicions en què està vivint, estigui empadronada. 
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Atès que a partir de la inscripció al padró en depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés 
al sistema sanitari, educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa, 
considerem que és fonamental que l’Ajuntament de Mataró empadroni a tothom que resideixi 
a la ciutat, i treballi per desenvolupar mecanismes perquè les persones sense un domicili fix 
també puguin estar inscrites al padró, també perquè s’evitin fenòmens com el 
sobreempadronament (moltes persones empadronades en un mateix domicili). 
 
Atès que des de la Plataforma d’Afectats per la Crisi (PAC) s’ha alertat de la manca del tècnic 
responsable dels empadronaments i que des del mes d’abril de l’any passat s’han produït 
diverses situacions en què s’ha impedit l’empadronament de persones. 
 
Des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) pregunta al govern 
municipal de l’Ajuntament de Mataró el següent: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró garanteix l’empadronament de totes les persones que 
resideixen a la nostra ciutat?  
 
Segon.- Quantes sol·licituds d’inscripció en el padró han estat desestimades durant el 2016? 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró empadrona les persones residents a la nostra ciutat sense 
domicili fix? Si no ho fa, quin mecanisme contempla per resoldre aquestes situacions de 
vulnerabilitat? 
 
Quart.- Quin és, ara mateix, el personal tècnic municipal que intervé en les sol·licituds 
d’empadronament?” 
 

 

 

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

Nassia El Bousaksaki, en representació de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, que exposen 

la difícil situació familiar degut a la falta d’habitatge. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que serà molt directe: 

Una de les declaracions institucionals aprovades de forma unànime, ha estat sobre el risc 

d’exclusió residencial, que és un dels riscos de cohesió social més greus que té la nostra 

ciutat i té moltes conseqüències. L’empadronament és un dret i l’ajuntament no el denega 

expressament, però les situacions estudiades són molt complicades. Una de les necessitats 

d’aquest Ajuntament és tenir un protocol d’empadronament que permeti als tècnics municipals 

fer les comprovacions més fàcilment. Totes les persones que l’hagin demanant i hagin passat 
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més de tres mesos sense resposta, han de considerar que el sentit del silenci és positiu. A 

partir de demà donaré aquestes instruccions perquè tothom, passats els tres mesos de silenci 

administratiu, rebi una carta estimant l’empadronament a l’espera de la comprovació real del 

mateix. Abans d’acabar el mes tindrem el protocol administratiu d’actuacions per a que els 

tècnics administratius sàpiguen com actuar. M’ho prenc com una obligació personal. 

 

 

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

és una situació que requereix una resposta urgent. Agraïm al govern aquesta resposta. 

 

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES ACTIVITATS D’ALGUNS 

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“Segons hem pogut comprovar repassant l’acta del Consell de Solidaritat Cooperació i 
Convivència  d’octubre passat un dels membres de l’esmentat Consell va preguntar sobre la 
presència de l’Entitat Societat Civil Catalana a la VI Mostra d’Entitats de Mataró, celebrada el 
passat 8 d’Octubre de 2016 a la nostra ciutat. 
 
Desconeixem oficialment qui va realitzar aquesta pregunta i els termes de la mateixa, tot i que, 
per publicacions llegides a les xarxes socials, podem intuir qui és i en quins termes insultants 
ho va fer (segons aquest usuari de xarxes socials publica al seu perfil). 
 
Creiem necessari esclarir aquests fets i els termes exactes dels mateixos ja que ens semblaria 
molt greu que en un Consell que treballa per la convivència s’haguessin proferit insults contra 
una entitat sigui quina sigui l’activitat que desenvolupi i ens agradi més o menys dita activitat, i 
no podem obviar que a l’Entitat a la qual es fa referència la nit anterior a la celebració de la 
Mostra d’Entitats va patir pintades i insults a la pròpia carpa. 
 
I és per aquests motius que presentem les següents preguntes: 
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- Des de quan és objecte de qualsevol Consell de Participació emetre judicis de valor 
sobre les Entitats degudament registrades a la nostra ciutat? 

 
- En quins termes es va referir el senyor X representant de l’Entitat X a l’Entitat a la que 

fem esment? 
 

- Creu la Regidora que algú que expressa aquestes opinions té dret a ser present a un 
Consell que té com a objectiu fomentar la convivència?” 

 

 

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

Social d’Habitatge afirma que l’acte no es va fer pensant en que algú digués alguna cosa, fa 

molts mesos que va passar. Tothom ho havia valorat molt positivament, crec que va estar així, 

menys una persona que va fer una pregunta en un to no amable: ¿perquè havíem permès 

que aquesta entitat estigués en la mostra d’entitats? No vaig donar peu a res més, ja que vaig 

intervenir jo mateixa. La resposta és fàcil: les entitats registrades que no estan incurses en 

cap tipus d’exclusió, no hi ha cap motiu perquè no estigui en una mostra d’entitats. El tema de 

les xarxes socials, ja no sé quan i com va passar. La gent no va entrar en aquest joc. 

 

 

 

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

replica que no sap si va respondre algú o no. Em sembla molt greu que una persona que està 

al Consell de Convivència, no pot anar al Consell de Convivència ni a xarxes social insultant a 

ningú. Em sembla pitjor encara que, els insults aquests van ser retornats contra la mateixa 

entitat per part d’una opció política 

 

 

 

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

Social d’Habitatge diu que està totalment d’acord. Ningú ha portat al Consell de Convivència 

aquesta situació sinó hagués estada debatuda. Si hagués detectat que anava a més ho 

hagués parat. Ningú li va donar més importància. Sempre hem de tenir respecte, vingui d’ on 

vingui o de qui vingui. 
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El Sr. David Bote Paz, Alcalde president, d’acord amb el que estableix el 

Reglament Orgànic Municipal, dóna per finalitzat el Ple municipal i proposa, 

respecte les preguntes que queden pendents de contestar (núm. 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 27 i 28 de l’ordre del dia), que cada grup municipal faci arribar un 

correu a la Secretaria General manifestant si volen que siguin contestades al 

proper Ple de març o per escrit.  

 

 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24 hores de la nit, el Sr. President aixeca la 

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

 

 

 

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


