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ACTA NÚM. 08/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE JULIOL DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de juliol 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) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT               (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 

 

 

No assisteix a la sessió la Sra. Mª Luisa Merchán Cienfuegos, regidora del grup municipal 

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

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

DECRET 

6246/2017 de 3 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 de juliol 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 6 de juliol de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 

Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  

 

ORDRE DEL DIA 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 1 de juny de 2017. 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

  

 DICTAMENS 

  

 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 

 Servei de Comunicació 

3 Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als Mitjans de Comunicació Municipal. 

  

 

 CIM ESPECIAL EL RENGLE 

4 Aprovació de la prórroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa municipal 

especial sobre la licitació, construcció i comercialització de l’edifici El Rengle. 

  

 

 CIM ESPECIAL EL SORRALL 

5 Aprovació de la prórroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa municipal 

especial sobre la gestió municipal del contracte de concessió de la zona esportiva El 

Sorrall. 
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 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

 Direcció de Serveis Econòmics 

 

 

 Servei de Compres i Contractacions 

6 Adjudicació del contracte de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de 

propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener. 

 

7 Acordar la subrogació, per transformació de forma jurídica, de l’empresa Corporación 

Española de Transporte, SL., en els drets i obligacions de l’empresa Corporación de 

Transporte, SA (CTSA), en el contracte del servei públic de transport col•lectiu urbà de 

viatgers Mataró Bus. 

 

   

 Direcció de Recursos Humans 

8 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de 

l’any 2017. 

 

9 Aprovar la modificació d’un article del Text Únic dels Acords municipals vigents sobre 

determinació de les condicions de treball del personal funcionari i de dos articles del 

Text Únic dels Acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 

treball del personal laboral. 

 

 

 Servei de Secretaria General 

10 Ratificar el decret d’alcaldia 5434/2017 de 13 de juny que interposa Recurs de cassació 

davant el Tribunal Suprem contra la sentencia número 306/2017 de data 19 d’abril de 

2017 recaiguda en el recurs ordinari número 167/2014 del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció cinquena (dipòsit Rocablanca). 

 

 

 Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica  

11 Aprovar l’adhesió de Mataró a l’Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.  

 

 

 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL  

 Servei de Salut i Consum 

 

12 Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Tinença, Protecció i Control Animal. 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 Direcció de Cultura 

 

13 Donar compte del Protocol per a la incorporació de la Biblioteca de la Fundació Iluro a 

la Xarxa Local de Biblioteques Públiques de Mataró. 

 

14 Aprovació noves inclusions al Nomenclator de la ciutat. 
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15 Aprovació canvis de representants a la Comissió del Nomenclator. 

 

16 Aprovació definitiva del Reglament de les Colles Institucionals. 

 

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

17 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular amb el suport 

d’ERC-MES i VOLEMataró per al lliurament de solars i edificis buits i en desús de 

titularitat municipal, en dret de superfície per a la construcció d’habitatge cooperatiu en 

cessió d’ús. 

 

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les 

condicions laborals a les empreses de Multiservei. 

 

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

garantir les mesures de seguretat en actes multitudinaris a Mataró. 

 

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

Catalunya-MES per crear el programa de recuperació de parets mitgeres. 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

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

sobre el concurs de la millora estructural de la sala de coordinació de la policia local. 

 

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

contribuir a mantenir els carrers nets d’excrements de gossos. 

 

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

referent a l’incident del passat dia 2 de juny al carrer Carles Padrós. 

 

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

conèixer el futur de la Casa de la Cultura. 

 

26 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre selecció d’escombraries de la 

Plaça de Cuba.  

 

27 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar una auditoria de 

gestió i anàlisis exhaustiva de l’organització, demanda de treball, atenció, situació de les 

treballadores i els usuaris de Serveis Socials. 
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28 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa sobre la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il.lustres. 

 

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

canvi de parer d’aquest equip de govern de la PdR presentada pel grup municipal de C’s 

per implantar la vela en els IES i col.legis de la nostra ciutat. 

 

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tria de 

conferenciants en actes institucionals de l’Ajuntament. 

 

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l’elaboració d’un 

Pla contra les molèsties i els sorolls nocturns. 

 

32 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la relació del 

detingut lider terrorista Tarik Chatlioui amb Mataró i estudiar vies legals per suspendre 

llicències dels centres de culte on es porti a terme l’islamisme radical. 

 

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació 

legal del sistema de fotodenúncies de trànsit a Mataró. 

 

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

l’escàndol en l’adjudicació del contracte de serveis de vigilància i controladors de Les 

Santes. 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el rebuig dels regidors i regidores portant a terme 1 minut de silenci en senyal de 

dol per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a tractar els punts 

de l’ordre del dia.  

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 1 DE JUNY DE 2017. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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2   - DESPATX  OFICIAL 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte de les següents Declaracions 

Institucionals aprovades en Junta de Portaveus de 3 de juliol de 2017: 

 

 Declaració Institucional presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA de suport a una 

educació inclusiva a les escoles i per exigir al Departament d’Ensenyament que 

proporcioni a les escoles recursos, condicions i professionals per tal que puguin 

atendre les diversitats de l’alumnat de la ciutat. Va ser aprovada per unanimitat de tots 

els grups municipals. 

 

 Declaració Institucional presentada pel grup municipal d’ERC-MES per l’accessibilitat 

universal. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. 

 

 Declaració Institucional presentada pel grup municipal del PPC per tal que 

l’Ajuntament de Mataró recordi les primeres eleccions democràtiques del juny de 1977. 

Va ser aprovada per 13 vots favorables de l’Alcalde i dels grups municipals PSC (16), 

C’s (3), PPC (2) i PxC (1), els vots en contra (9) dels grups municipals d’ERC-MES (4), 

VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1) i l’abstenció del grup municipal de CiU (5). 

 

 Declaració Institucional presentada pel grup municipal de la CUP per millorar l’índex de 

preus de lloguer i ampliar les mesures anunciades pel govern de la Generalitat en 

relació a la regulació del mercat del lloguer. Va ser aprovada per 16 vots a favor de 

l’Alcalde i dels grups municipals PSC (6), ERC-MES (4), VOLEMataró (2), CUP (2) i 

ICV-EUIA (1), el vot en contra del grup municipal de C’s (3) i les abstencions (8) dels 

grups municipals de CiU (5), PPC (2) i PxC (1). 

 

 Declaració Institucional presentada per urgència pel grup municipal Socialista en 

suport a la iniciativa Millorar el sistema sanitari: Enfortir l’atenció primària. Va ser 

aprovada per 23 vots favorables de l’Alcalde i dels grups municipals PSC (6), CiU (5), 

C’s (3), VOLEMataró (2), PPC (2), CUP (2), PxC (1) i ICV-EUIA (1) i el vot en contra 

del grup municipal d’ERC-MES (4). 
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DICTAMENS 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 

Servei de Comunicació  

 

3  - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL. 

  

El senyor José Manuel López,, President de la Comissió de Treball sobre Mitjans Públics de 

Comunicació Local, presenta la proposta següent: 

 

“Amb el decret d’Alcaldia 2506/2016 de 4 d’abril va crear-se la Comissió de Treball sobre 
Mitjans Públics de Comunicació Local, formada per representants de tots els grups 
municipals. 
 
Aquesta Comissió de Treball s’ha reunit en un any un total de 5 vegades amb l’objectiu de 
treballar en l’elaboració d’un Reglament que reguli l’ús i l’accés als mitjans de comunicació de 
titularitat pública per part dels grups municipals.  
 
El punt de partida per a l’elaboració de l’esmentat reglament va ser un esborrany treballat 
anteriorment en el sí d’un grup de treball format també per representants municipals creat a 
resultes d’un acord del Ple celebrat el 7 de març de 2013.   
 
El nou text de reglament s’emmarca en el projecte de Bona governança, ètica i transparència i 
és fruit de diverses aportacions realitzades bàsicament per part dels diferents grups polítics i 
amb l’assessorament tècnic del Servei de Comunicació de l’Ajuntament.   
 
Del nou reglament es deriva la creació d’una Comissió de seguiment dels mitjans de 
comunicació municipal, que s’haurà de constituir properament i serà la que s’encarregarà, a 
partir de la seva aprovació definitiva, de vetllar i discutir sobre la política de continguts i el 
tractament de la representativitat d’opinions en el sí dels mitjans locals municipals.  
 
Per tot l’anterior,  
 
Proposo al Ple 
 
Primer: Aprovar inicialment el Reglament de Mitjans, que quedarà redactat d’acord amb el text 
adjunt a aquesta proposta. 
 
Segon: Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de 
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. “  
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REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS PER PART 

DELS GRUPS MUNICIPALS 

 
Preàmbul 
L’existència d’uns mitjans de comunicació de titularitat pública és una part essencial de l’acció 
dels Ajuntaments per a fomentar la participació i la cohesió social, per a donar a conèixer 
l’activitat municipal i els elements de gestió, així com per facilitar l’accés de la ciutadania als 
serveis. L’objectiu d’aquests mitjans de comunicació és informar a la ciutadania des de la 
proximitat i fer-ho de manera professional,  garantint la pluralitat i amb una clara vocació de 
servei públic. L’existència d’una xarxa de mitjans de comunicació municipals és fonamental, 
doncs, per garantir el Dret a la Informació en general i en particular en l’àmbit local, ja que els 
Ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà. 

Catalunya té una llarga tradició en matèria de mitjans de comunicació locals que cal preservar 
perquè contribueixen a enriquir la pluralitat informativa. La ciutat de Mataró no n’és una 
excepció i gaudeix d’una llarga història comunicativa que, tant des del sector privat com des 
de l’àmbit públic, li ha conferit especificitat, ha incrementat la cohesió de la ciutadania i ha 
fomentat el ple desenvolupament dels valors democràtics. 

 

Antecedents de Dret  

L’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de 
setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, ha 
introduït modificacions en relació a la participació dels regidors i grups municipals als òrgans 
d’informació i difusió municipal, amb l’objecte de garantir el dret d’accés i la llibertat 
d’expressió. Per altra banda, l’article 154, també del Decret legislatiu 2/2003 regula als seus 
apartats que: 154.1  Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre 
llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local; i 154.2  Les formes, els 
mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen en l'exercici de llur 
potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que 
corresponen als òrgans representatius.  

 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern promou l’acció proactiva de l’administració per donar a conèixer la informació 
relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels 
instruments de difusió que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la 
participació en els assumptes públics. Entre els assumptes públics que són subjectes a 
aquesta llei hi ha la informació institucional que es refereix als membres de la Corporació, des 
de les dades de caràcter públic que són rellevants per l’exercici de les seves funcions 
(càrrecs, partits, etc) fins aspectes més específics com les declaracions d’interessos i béns 
patrimonials. 
Pel que fa a Mataró, el marc normatiu de referència ha de ser el Reglament de Participació 
Ciutadana aprovat el desembre de 2012, en el seu article 33, on sobre els sistemes 



 9 

d’informació i comunicació, diu entre altres coses que: “L’Ajuntament té el deure de facilitar 
l’accés a la informació respecte a la situació de la ciutat i de les actuacions, programes i 
serveis que desenvolupa el consistori, així com d’altra informació d’interès general per als 
ciutadans” i l’article 34, sobre els mitjans de comunicació públics, on fixa que aquests es 
regiran el seu funcionament segons el Pla de Comunicació Municipal o l’eina de la qual es doti 
l’organització municipal”. 

També el Reglament Orgànic Municipal (ROM) d’abril de 2017 articula la manera com grups 
municipals participen en els òrgans de l’Ajuntament i es reconeix el dret dels regidors a ser 
tractats amb els honors i distincions pròpies dels seus càrrecs (article 73, sobre els drets i 
deures dels regidors municipals). 

Finalment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró celebrat el 7 de març de 2013 va 
aprovar la creació d’una comissió de treball sobre els mitjans municipals de comunicació i les 
relacions institucionals.  

 
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 
Com a punt de partida, l’Ajuntament de Mataró assumeix el Decàleg de Bones Pràctiques de 
la Comunicació Local Pública, un compromís promogut pel Laboratori de Comunicació Pública 
de la UAB i subscrit pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’associació Comunicació 
Pública de Catalunya. L’objectiu d’aquest decàleg és que els mitjans de comunicació locals de 
titularitat pública, ja siguin publicacions periòdiques escrites, ràdio, televisió o webs municipals 
respectin els principis següents:  
 
1. Actuar com a elements cohesionadors del municipi 
2. Informar d’una manera veraç, plural i transparent 
3. Ser un referent informatiu per a la ciutadania 
4. Fomentar el debat públic per a la participació democràtica 
5. Promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme 
6. Evitar el partidisme i la manca de professionalitat 
7. Despertar l’interès de la ciutadania 
8. Estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 
9. Funcionar a través d’òrgans de gestió participatius 
10. Ser gestionats ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi 
 
En aquest marc, el propòsit d’aquest reglament és recollir en un text normatiu que desenvolupi 
com es garanteix la participació i la pluralitat en els mitjans de comunicació de titularitat de 
l’Ajuntament de Mataró.  

 

CAPÍTOL PRIMER. Normes Generals  
Article 1 

És objecte d’aquest reglament vetllar per la professionalitat, la pluralitat, el rigor i la 
transparència en el tractament informatiu dels mitjans de comunicació de titularitat pública 
municipal, així com el reconeixement i la regulació del dret d’accés i d’ús per part dels regidors 
i regidores i dels grups polítics municipals.  
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Article 2  

A efectes d’aquest Reglament, i sense caràcter limitatiu, s’entén per mitjà d’informació i difusió 
municipal: 

1. Les publicacions informatives impreses de caràcter periòdic. 

2. Les publicacions informatives digitals de caràcter periòdic. 

3. Els mitjans audiovisuals de titularitat pública (Ràdio i televisió).  

4. El portal web de l’Ajuntament www.mataro.cat. 

5. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, els suports informatius 
següents: 

 El taulell d’avisos municipals i edictes oficials de l’Ajuntament 

 Les cartelleres d’informació ciutadana distribuïdes per tot el municipi i pels diferents 
edificis i equipaments municipals 

 Els plafons de benvinguda al municipi i en general la senyalització a la via pública. 

 Els fulletons, díptics, tríptics i altres publicacions destinades a donar informació 
d’accions, actes i actuacions concretes, com ara campanyes de salut, informació 
de caràcter cultural com temporades estables, cicles d’actuacions, programes de 
festa major, agendes culturals, etc, destinades a facilitar la prestació de serveis i la 
gestió o informació d’equipaments o espais públics de la ciutat independentment 
que siguin en suport paper o digital. 

 Les publicacions institucionals amb informació general del municipi, com el plànol o 
l’agenda telefònica i de serveis 

 En general, qualsevol edició pròpia per al desenvolupament de les tasques i 
actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana, així com 
publicacions de caràcter intern adreçades als serveis municipals i/o als seus 
empleats, i publicacions de tipus tècnic, estadístic o sectorial destinats a públics 
específics. 

 

CAPÍTOL SEGON. Reconeixement del dret d’accés i d’ús  
Article 3. 

Es reconeix el dret de les regidores i regidors i dels grups municipals a tenir un espai als 
mitjans de comunicació públics esmentats en l’article 2 per tal d’assegurar que tots hi tinguin 
presència, garantint així la pluralitat política que hi ha en el Consistori. 

 

Article 4.  

Es reconeix el dret d’ús dels mitjans de comunicació i informació de titularitat municipal, com a 
garantia del dret d’expressió i d’informació de les regidores i regidors dels diferents grups 
municipals.  

 
 

http://www.mataro.cat/
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CAPÍTOL TERCER. Condicions d’accés  
Article 5 

El dret d’accés als mitjans de comunicació i informació de titularitat municipal es concreta amb 
l’existència d’espais en cadascun dels mitjans per tal que els grups polítics puguin exposar les 
seves opinions i expressar el seu punt de vista en relació a temes d’interès públic. En tot cas, 
la participació dels grups i/o regidores i regidors als mitjans municipals el gestionarà el/la 
responsable de l’òrgan gestor del mitjà per tal de mantenir els criteris d’ordre estètic, d’emissió 
en antena o de disseny prefixats, així com els criteris de pluralitat, veracitat i representativitat 
política.  

 

Article 6  

Els continguts que apareguin en els mitjans municipals d’informació hauran de basar-se en el 
respecte mutu. No es publicarà o permetrà l’accés quan es vulnerin aquests principis, s’insulti 
i/o es malmeti l’honor d’alguna persona o entitat.  

 

Article 7  

Les informacions de tots els grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en 
la Corporació i en el municipi, i no podran utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o 
coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions. S’entén doncs que la 
propaganda política queda exclosa dels mitjans de comunicació públics, a excepció de les 
campanyes electorals regulades per una legislació superior. 

 

CAPÍTOL QUART. Publicacions periòdiques impreses 
Article 8  

Pel que fa al butlletí municipal en format paper “Més Mataró”, excepte el que reculli aquest 
reglament de forma específica, quan s’editi es regirà per les seves “Normes de redacció. 
Fotografia, maquetació i publicitat”. 

 
CAPÍTOL CINQUÈ. Publicacions periòdiques digitals 
Article 9  

Els butlletins digitals de continguts informatius genèrics hauran d’incloure la possibilitat que els 
lectors puguin accedir també a les opinions expressades pels  grups municipals, diferenciant 
òbviament aquesta mena de continguts, que sempre aniran signats per un regidor o regidora 
de l’Ajuntament.  
 
 
CAPÍTOL SISÈ. Mitjans audiovisuals (ràdio i televisió) 
Article 10  

Els canals municipals de ràdio i televisió han de disposar d’un Reglament de funcionament, 
que reguli l’accés i ús d’aquest mitjà de comunicació. 
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CAPÍTOL SETÈ.  El portal web de l’Ajuntament www.mataro.cat 
Article 11  

El web de l’Ajuntament contindrà dins l’espai L’Ajuntament –o equivalent-  quina és la 
composició política del Consistori, amb la descripció dels diferents grups municipals, el nom i 
cognoms dels electes i les responsabilitats i càrrecs de representativitat municipal que hi 
tenen assignats. Cada electe pot decidir donar-hi accés, a través de vincles, als seus propis 
espais personals a la Xarxa. 

 

Article 12  

L’apartat informatiu o de notícies del web municipal contindrà els assumptes d’índole 
municipal que determinin els professionals del Servei de Comunicació de l’Ajuntament, fent 
especial atenció als assumptes aprovats pels òrgans de govern, especialment i prioritàriament 
els aprovats en el Ple. També s’hi inclouran les mocions, declaracions i resolucions aprovades 
en Junta de Portaveus.  

 

Article 13 

Els Plens municipals s’emetran en directe per Internet i posteriorment es penjarà el vídeo 
complert del mateix al web municipal. 

 

Article 14  

En la mesura del possible, les audiències públiques i els actes institucionals s’emetran també 
en directe per Internet.  

 

CAPÍTOL VUITÈ. Representativitat en actes institucionals 
Article 15  

El Reglament Orgànic municipal (ROM) 2017 reconeix el dret dels regidors a ser tractats amb 
els honors i les distincions propis dels seus càrrecs (art. 73.5) i el Reglament d’Honors i 
Distincions del 2010 regula el protocol i el cerimonial dels actes organitzats per l’Ajuntament 
de Mataró.  
L’Ajuntament garantirà la representativitat i la precedència dels membres de la Corporació 
segons l’establert en l’article 6: 
Alcalde 
Presidents o portaveus dels grups municipals 
Membres del govern municipal 
Altres regidors 
Resten fora d’aplicació del reglament els actes on participen autoritats estatals o 
autonòmiques, la classificació i ordenació dels quals es farà sempre d’acord amb la Llei de 
Precedències (Reial Decret 2099/1983, de 4 d’agost).   
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CAPÍTOL NOVÈ. Comissió de seguiment dels mitjans municipals 
Article 16 

Es crea la Comissió de seguiment dels mitjans municipals, que tindrà com objectius, vetllar 
per: 

 L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions 

 La lliure expressió i participació dels ciutadans i ciutadanes de Mataró 

 El respecte al pluralisme polític, cultural, ideològic i lingüístic 

 El respecte a l’honor, a la intimitat de les persones, a la pròpia  imatge i altres drets i 
llibertats reconeguts per les lleis 

 El foment i la defensa de la cultura i els interessos locals, així com la promoció de la 
convivència i el civisme 

 La protecció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana 

 La màxima informació sobre l’activitat de les entitats locals 

 La qualitat i eficàcia dels mitjans de comunicació públics municipals 

 La transparència i l’ètica informativa 

 

Article 17 

La Comissió de seguiment dels mitjans municipals serà l’òrgan que interpretarà els dubtes que 
generi l’aplicació d’aquest reglament. 

 
Article 18 

Aquesta Comissió de seguiment dels mitjans municipals estarà format per: 

 Un/a regidor/a de cada grup municipal 

 Dos periodistes locals a proposta de l’alcaldia 

 El responsable de cadascun dels mitjans públics locals  

 
 El responsable de l’Àrea on es trobin adscrits els serveis municipals encarregats de la 

informació i difusió municipal, que serà l’encarregat de preparar la documentació 
necessària i conduir el debat 

 El/la cap de Servei de Comunicació, que actuarà com a secretari/a 

 
Article 19 

La presidència i vicepresidència de l’òrgan l’exercirà un regidor/a de la Corporació a proposta 
de l’alcalde, després d’escoltar la Junta de portaveus.  
Al president/a li correspondrà l’impuls i convocatòria de la Comissió. 
El vicepresident/a substituirà el president en cas d’absència. 
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Article 20 

La constitució de la Comissió de seguiment dels mitjans municipals s’aprovarà per decret 
d’alcaldia i se’n donarà compte públicament en el Ple.  

El Consell es reunirà un mínim de dos vegades l’any per analitzar els temes i la forma en que 
han estat tractats durant el període anterior en els diversos mitjans públics locals. A cada 
sessió el secretari/a redactarà un informe en base al debat que s’hagi produït. 

Per tal que les sessions de la Comissió de seguiment dels mitjans municipals es puguin portar 
a terme caldrà un quòrum de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria i 
d’un terç d’aquests passats deu minuts de l’hora de convocatòria. 

 

Article 21 

El càrrec de membre de la Comissió de seguiment dels mitjans municipals tindrà caràcter no 
remunerat. 

 

CAPÍTOL DESÈ. Seguiment del Reglament  
Article 22  

L’aplicació d’aquest reglament quedarà en suspensió en aquelles ocasions en les quals 
l’accés de les formacions polítiques als mitjans de comunicació de titularitat pública està 
regulat per una legislació superior, com és el cas de les campanyes electorals. 

 
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor 
El present reglament entrarà en vigor un cop hagi estat completament publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils a què fa 
referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local. 

 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix la tasca del president el Sr. Lopez perquè han estat 

molts mesos de feina per fer el Reglament. Fa autocrítica perquè hem trigat quatre anys a 

tenir un reglament que per nosaltres era urgent i remarcar que la demora no ha estat culpa 

dels partits de l’oposició. Esperem que el reglament sigui veritablement vinculant i sigui l’eina 

per a que els grups de l’oposició tinguin una mica més de visibilitat. Votarem a favor. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, es suma als agraïments 

del Sr. Martínez i és cert que ha anat lent, però celebrem que avui es porti a aprovació inicial 

ja que era un dèficit no tenir reglament. En el període d’al·legacions presentarem algunes amb 

la voluntat de millorar-lo en temes que no estan tractats, com per exemple les xarxes socials i 

la resta de publicacions que realitza l’Ajuntament que s’han d’incloure d’alguna manera. 

També s’haurà de redifinir el Consell Assessor dels Mitjans Públics Locals. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, dona les gràcies per la 

feina feta. Hem trobat a faltar agilitat. Falta també per regular el butlletí digital i esperem que hi 

sigui al reglament. Aprofito per recordar un company que ens ha deixat i que va formar part de 

diferents consells el Sr Jesus de Gea a qui dediquem aquest ple. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CIM ESPECIAL EL RENGLE 

 

4  - APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DE L’ÀMBIT TEMPORAL DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL ESPECIAL SOBRE LA 

LICITACIÓ, CONSTRUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE L’EDIFICI EL 

RENGLE. 

  

El senyor José Manuel López González, President de la Comissió Municipal Informativa 

Especial de El Rengle, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple Municipal en sessió de data 1 de desembre de 2016  acordà l’aprovació de la creació 
de la Comissió Informativa Municipal Especial sobre la licitació, construcció i comercialització 
de l’edifici El Rengle. Així mateix al mateix acord s’especifica l’àmbit temporal de l’esmentada 
comissió, indicant al respecte que “les conclusions de la comissió hauran d’elevar-se al Ple 
Municipal en el termini màxim de 6 mesos”. 
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En la data de 31/01/2017 va tenir lloc la constitució de l’esmentada comissió, pel que el seu 
àmbit temporal finalitza el proper 31/07/2017. 
 
A la vista de les actuacions desenvolupades per la comissió i atès que es preveu que a la data 
màxima prevista per elevar les conclusions al Ple no s’hagin pogut practicar totes les 
actuacions que permetin a la comissió efectuar les corresponents conclusions procedeix 
sol·licitar al Ple una pròrroga de l’àmbit temporal de la comissió, per un termini addicional de 
sis mesos més. 
 
Per tot l’anterior, PROPOSO AL PLE: 
 
Primer: Acordar la pròrroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa Municipal Especial 
sobre la licitació, construcció i comercialització de l’edifici El Rengle, per un termini de sis 
mesos addicionals.”  
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que la comissió del Rengle, s’esgota el temps i el tema 

és dens i és més que justificat aquesta pròrroga i espero que amb una segona pròrroga en 

tinguem prou. En canvi en la del Sorrall crec que l’hauríem d’haver pogut acabar en sis mesos 

però no hem estat prou àgils. Espero que en sis mesos puguem donar per acabades aquestes 

comissions. 

 

 

 

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

manifesta que estem davant d’un edifici projectat en l’època de la bombolla immobiliària i que 

posa sobre la taula la mala gestió de PUMSA i dels governs del PSC de Mataró i que ha 

endeutat a la ciutat de Mataró des de fa uns quants anys. Estem parlant de 8,2 milions d’euros 

de desviació, i que d’acord amb la valoració externa realitzada hi ha 1,2 milions d’euros de 

sobrecostos injustificats en la realització de l’obra. Sospitem que estem davant d’una trama i 

que cal estirar el fil. Hi ha prou elements per demanar responsabilitats polítiques i penals als 

qui varen ocupar càrrecs de responsabilitat al capdavant de PUMSA i de la regidoria 

d’urbanisme. Malgrat que la comissió ha exhaurit el temps que ens havíem marcat està més 

viva que mai. Voldríem demanar al alcalde que respecti l’autonomia de la comissió i estem 

convençuts que acabarem sabent tot i que alguna responsabilitat tindrà el PSC de Mataró i 
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que haurà de retre comptes a la ciutadania. Cal garantir que cap empresa municipal escapi 

del control municipal. Votarem a favor de la pròrroga.  

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que votaran a favor 

de la pròrroga. Valorem la feina que s’està fent que és àrdua. Tan de bo només hagi el 1,2 

milions de desviació injustificada, creiem que hi ha molt més. L’obra és va adjudicar per 15,6 

milions d’euros i va acabar costant 22.329.850,70 euros amb un sobrecost del 40%. Ha hagut 

moviments no aclarits i factures que no apareixen i moltes altres irregularitats que creiem que 

la ciutadania te dret a saber. Ens hagués agradat molt que l’alcalde ens hagués acompanyat 

en el fet de fer la publicitat i anar a la premsa, hagués estat molt be una foto de tot el 

consistori defensant la decència i que no torni mai més a passar això. Trobem a faltar la 

compareixença del Sr. Bassas que ha eludit la responsabilitat i que les seves respostes per 

escrit han estat tipus no recordo o no em consta. 

 

 

El senyor José Manuel López González, President de la Comissió Municipal Informativa 

Especial de El Rengle replica que li sap molt de greu certes intervencions entrant a valorar 

que ha fet cada grup. Ja que hi ha grups que ni s’han molestat a llegir l’acte i després 

proposen coses que estan recollides en actes anteriors, això és poc professional; dono fe que 

no és el cas de la Sra. Moron però no és el cas de tothom. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que l’ajuntament fa tot el possible per 

defensar els interessos dels ciutadans de Mataró. És la meva obligació potser vostès ho 

haguessin fet de manera diferent però no m’agradaria que cap ciutadà tingues el dubte que 

l’ajuntament amb el seu alcalde al capdavant defensarà els interessos dels ciutadans en 

aquest tema i en qualsevol altre. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CIM ESPECIAL EL SORRALL 

 

5  - APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DE L’ÀMBIT TEMPORAL DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓ 

MUNICIPAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA ZONA 

ESPORTIVA EL SORRALL. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, President de la Comissió Municipal Informativa 

Especial de El Sorrall, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple Municipal en sessió de data 1 de desembre de 2016  acordà l’aprovació de la creació 
de la Comissió Informativa Municipal Especial sobre la gestió municipal del contracte de 
concessió de la zona esportiva El Sorrall. Així mateix al mateix acord s’especifica l’àmbit 
temporal de l’esmentada comissió, indicant al respecte que “les conclusions de la comissió 
hauran d’elevar-se al Ple Municipal en el termini màxim de 6 mesos”. 
 
En la data de 31/01/2017 va tenir lloc la constitució de l’esmentada comissió, pel que el seu 
àmbit temporal finalitza el proper 31/07/2017. 
 
A la vista de les actuacions desenvolupades per la comissió i atès que es preveu que a la data 
màxima prevista per elevar les conclusions al Ple no s’hagin pogut practicar totes les 
actuacions que permetin a la comissió efectuar les corresponents conclusions procedeix 
sol·licitar al Ple una pròrroga de l’àmbit temporal de la comissió, per un termini addicional de 
sis mesos més. 
 
Per tot l’anterior, PROPOSO AL PLE: 
 
Primer.-  Acordar la pròrroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa Municipal 
Especial sobre la gestió municipal del contracte de concessió de la zona esportiva El Sorrall, 
per un termini de sis mesos addicionals.”  

 
 
 
 

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

que no coincideix amb el que diu el Sr. Ferrando quan diu que totes les comissions estan 

igual. Soc coneixedor de la feina de l’altre comissió i de la que estem parlant a on jo pertanyo, 

hem de fer molta autocrítica. La direcció d’aquesta comissió ha estat poc àgil, els intervals de 

les reunions han estat molt amplis, que s’han plantejat conclusions com fetes i si no hagués 

estat per aquest grup i altres grups de l’oposició, com Volem, Esquerra o la CUP, aquesta 
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comissió ja s’hauria tancat. Hem demanat la compareixença de només una persona, esperem 

que en aquests sis mesos treballem millor. Votarem a favor. 

 
 
 
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró exposa que votarà a 

favor. Espero que en aquest ple es rectifiqui i no tardin tan com per donar les conclusions. 

 
 
 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, subscriu les 

intervencions anteriors. Fer una consideració al president de la comissió i dir-li que creiem que 

no avança al ritme adequat. Li agrairíem que fos més resolutiu a l’hora de plantejar els ordres 

del dia i d’executar les consideracions. 

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que votaran a favor i 

recordo que vaig dir a la comissió que acceptaríem totes les propostes. Però no vull que es 

doni la imatge que s’està bloquejant aquesta comissió. Com la resta de grups tenim dret a fer 

propostes i nosaltres varem presentar una proposta de conclusió i continuo pensant que des 

de la segona reunió les meves conclusions són les mateixes. 

 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, President de la Comissió Municipal Informativa 

Especial de El Sorrall, replica que sí que hi ha diferències, principalment al Rengle casi tota la 

gent que s’ha demanat que vingui són polítics i han vingut ràpid. Nosaltres, la gent que hem 

demanat que vingui no són de la mateixa procedència i lògicament han sorgit problemes, com 

no contestar o no venir. Voldria que estigués tot tancat i haver arribat a les conclusions, però 

considero que tots hem fet tot el possible però, que degut al comentat, s’ha dilatat el tema. 

Per altra banda dir que no hi hagut cap grup dins de la comissió que estigui en contra sinó 

que tots tenim el mateix objectiu. 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que a l’altra comissió ha passat molta gent i a la nostra només una persona funcionaria i una 

empresa que ha cancel·lat l’assistència a última hora. Dir que hi ha una mala organització i 

coses que no s’han fet quan s’havia concretat que sí es faria, acords que després no es 

porten a terme. Per això diem que vostè no ha estat diligent Sr. Ferrando. El que no pot ser 

és que se’ns plantegin unes conclusions per acabar la comissió a la segona reunió. També 

dir que ja haurien d’estar convocant a la gent que ha de venir al setembre per tal de tenir una 

previsió  i que no ens plantem a l’octubre amb una segona compareixença, amb un tema que 

és menys complexa que l’altra comissió especial que tenim. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Compres i Contractacions 

 

6  - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 

DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU D’UNA PARCEL•LA DE PROPIETAT 

MUNICIPAL, SITUADA A MATARÓ A LA RIERA DE CAN GENER. 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 

“Examinat l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús 
privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a la Riera de Can Gener de Mataró, per 
destinar-la a producció agrícola, mitjançant procediment obert. 
 
La cap de Projectes de Serveis Territorials, per mitjà d’informe de data 7 de juny de 2017 ha 
valorat la proposició presentada per l’únic licitador, Verdpujol, SCP., i informa que s’ajusta a 
les especificacions del plec de clàusules que regeixen la concessió. 
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat 
conferides, PROPOSA a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adjudicar la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel·la de propietat 

municipal, situada a la Riera de Can Gener de Mataró, per destinar-la a producció 
agrícola, a favor de Verdpujol, SCP, per un cànon anual de 600,00 €. 

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

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

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 4.472,39 euros, 
equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat. 

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

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

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

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

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

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

al de la notificació del present acord, aboni l’import de 132,48 euros, per la publicació 
de l’anunci de licitació en el BOP.  
 

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

 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que –com ha dit altres vegades– es regala en 

concessió un espai agrícola a la ciutat; no vull que el meu vot negatiu s’interpreti com que 

estic en contra sinó que crec que l’Ajuntament no ho hauria d’haver regalat a una empresa 

privada sinó que podria haver fet algun projecte o concurs o fer altres tipus d’activitats. 

Votarem que no perquè pensem que no es pot fe una concessió a un preu tan baix un sòl 

públic on el propietari podrà treure’n un benefici durant molts anys. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, està 

d’acord en que s’ha de posar en valor el sòl públic i potenciar el capital agrícola. Donem-li un 

valor social afegit al valor agrícola. Podem parlar amb les entitats del tercer sector per tal 

d’impulsar polítiques socials. L’únic que demanen és que l’Ajuntament doni l’oportunitat de 

que una entitat del tercer sector també se’n pugui beneficiar amb aquestes terres agrícoles 

que l’Ajuntament no treu profit. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró pregunta a la Sra. Calpe 

quants terrenys d’aquest tipus tenim a la ciutat. Com a reflexió, estem parlant de les terres i si 

s’està intentat impulsar la pagesia a Mataró, el problema és que no estem donant els mitjans 

per tal de que sigui possible. Em vaig reunir amb els col·lectius africans, tota aquesta gent són 

grans coneixedors de la terra, molts d’ells es busquen la vida venent herbes i treballen la terra. 

Jo li demano que fem una reunió amb aquests col·lectius per tal de muntar un bon projecte ja 

que tenim les eines necessàries. Votarem en contra d’aquest projecte que planteja. 

 

 

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

municipal ha de ser valorat d’una manera més justa, els 50€ mensual que pagaran no 

suposen un gran ingrés. Crec que seria més convenient donar aquests terrenys a empreses 

del sector terciari, que com a mínim dediquen una part a fer una tasca educativa i el benefici 

social equivalent seria més gran que els 600€ anuals. Per tot això votarem en contra. 

 

 

 

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

Habitatge, vol recordar que estan votant adjudicar-ho en un concurs públic. Puc entendre Sra. 

Polvillo i Sra. Moron els seus raonament, actualment tenim alguna parcel·la lliure que malgrat 

que s’han ofert a aquestes entitats no s’han acceptat. No ens omplim la boca d’entitats 

socials quan a en la realitat els hi oferim parcel·les muntades d’horts urbans i a ells no els 

interessa. Crec que estem treballant en positiu i estem aprofitant aquesta terres per fer un 

nou projecte. El valor dels 50€ mensuals no es el valor que es busca sinó que busquen 
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potenciar activitats d’ecològiques i productives, ja que s’aprofiten per fer un hort. Aquests 

tipus de terrenys no tenen com a objectiu treure un valor econòmic sinó impulsar la pagesia. 

Aquest concurs l’ha guanyat aquesta empresa perquè compleix tots els requisits i no veig 

motiu pel qual no se l’hi hagi d’adjudicar. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que la Sra. Calpe es 

bona, ràpida i àgil, un gran valor pel seu partit. D’altra banda, s’ha oblidat que nosaltres ens 

llegim els expedients, hauríem de revisar els reglaments del horts, i segurament ens trobem 

amb moltes limitacions als requisits. Aprofito per demanar-li una revisió d’aquests reglaments. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  
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7  - ACORDAR LA SUBROGACIÓ, PER TRANSFORMACIÓ DE 

FORMA JURÍDICA, DE L’EMPRESA CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE 

TRANSPORTE, SL., EN ELS DRETS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA 

CORPORACIÓN DE TRANSPORTE, SA (CTSA), EN EL CONTRACTE 

DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL•LECTIU URBÀ DE 

VIATGERS MATARÓ BUS. 

 

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

següent 

 

“Per acord del Ple de data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar el contracte de la gestió en 
forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers Mataró 
Bus, a favor de l’empresa Corporación de Transporte, SA (CTSA), amb una durada inicial de 
cinc anys a partir del dia 1 de gener de 2009 i prorrogat per acord de l’Ajuntament en Ple de 
data 3 de desembre de 2015 pels anys 2016 i 2017. 
 
L’adjudicatària ha comunicat que per escriptura autoritzada per notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Madrid, Javier Navarro-Rubio Serres, de data 27 d’abril de 2011, inscrita en el Registre 
Mercantil de Madrid en el volum 30.314, foli 71, secció 8, full M-48595, inscripció 135, còpia 
de la qual s’adjunta, Corporación Española de Transporte, SAU. transforma la seva forma 
jurídica de societat anònima a societat limitada i passa a denominar-se Corporación Española 
de Transporte, SL. 
 
Així mateixi, l’adjudicarària comunica que prestarà el servei dimanant del contracte, amb 
idèntica qualitat i les mateixes garanties prestades fins al moment per Corporación de 
Transporte, SA (CTSA). 
 
L’adjudicatària sol·licita s’acordi la conformitat expressa a la subrogació del contracte 
esmentat a favor de la mercantil Corporación Española de Transporte, SL. 
 
Consta a l’expedient informe de data 22/06/2017 de l’assessora jurídica del Servei de 
Compres i Contractacions relatiu a la procedència legal d’acordar conforme a les sol·licituds 
presentades. 
 
L’art. 112 del Reial decret legislatiu 2/2000 de 16 juny de 2000, estableix que en els casos de 
fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte ha de continuar amb 
l'entitat absorbent o resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els drets i les 
obligacions que se'n derivin. En cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
de l'empresa, el contracte ha de continuar amb l'entitat resultant o beneficiària, que queda 
subrogada en els drets i les obligacions que en derivin, sempre que l'entitat resultant o 
beneficiària mantingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació. 
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És òrgan competent 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: 

 
PRIMER. Acordar la subrogació de l’empresa Corporación Española de Transporte, SLU., en 
els drets i obligacions de l’empresa Corporación de Transporte, SA (CTSA), en el contracte 
del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers Mataró Bus. 
 
SEGON. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar els següents documents comptables a 
càrrec de la partida 700300/441110/47900 del pressupost municipal aprovat: 

 Document comptable AD/ per import de 1.350.880,00 €. 

 Document comptable AD per import de 1.350.880,00 €.  
 

TERCER. Requerir l’empresa Corporación Española de Transporte, SL. perquè en el termini 
de 10 dies a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, constitueixi garantia 
definitiva a favor de l’Ajuntament per import de 150.000,00 euros. Consignada aquesta 
quantitat, es procedirà a cancel·lar i retornar la garantia dipositada en el seu dia per 
Corporación Española de Transporte, SA.” 
 

 

 

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

ja se’ls havia informat del canvi de forma jurídica, però un cop han llegit l’expedient els hi ha 

sorgit alguns dubtes. En primer lloc ens hem trobat que hi ha una sol·licitud del Sr. Francesc 

Avellaneda gerent de Mataró Bus, demanant una pròrroga a partir de l’1 de gener del 2018, 

ens preguntem si votar favorablement aquest punt implicaria l’acceptació d’aquesta pròrroga. 

En segon lloc, en comissió informativa se’ns va dir que contemplaven una pròrroga per temps 

indispensable mentre nosaltres discutíem les condicions del nou servei. La Sra. Moreno ens 

va dir que això no s’acordaria fins que tinguéssim el pla de mobilitat; tenint en compte que 

aquest pla no avança, se’ns fa difícil que el tema de la municipalització del Mataró Bus es 

pugui desencallar aquest mes de juliol tal com ha dit la Sra. Moreno a la premsa. 

 

 

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

punt de l’escrit parla dels terminis de finalització del contracte, diu en concret que l’any 2017 

és l’últim en la prestació del servei, també diu que està prevista una pròrroga, amb una sèrie 
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de incentius, i bonus en relació a l’afluència dels passatgers, a partir d’això s’hauria de 

replantejar el tema econòmic. També es diu en aquest contracte que l’empresa es compromet 

a millorar la flota, però nosaltres no veiem els híbrids a la ciutat. D’altra banda tampoc no es 

planteja una ampliació de les línies tot i que hi ha hagut una millora econòmica; el pla de 

mobilitat ja està acabat però no se’ns presenta, sota la meva opinió, perquè hi ha interessos 

ocults. Molts barris de Mataró es queden sense servei els caps de setmanes i ens hem de 

comprometre ha donar un bon servei. A més tenim un conflicte laboral molt greu a Mataró 

Bus, i la meva obligació és defensar els treballadors. Votarem en contra. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, tornant al tema del punt 

de l’odre del dia de subrogació del contracte, al que hi tenen dret, votarem a favor. Per altra 

banda, recordar alguns temes vinculats al Mataró Bus, com el conflicte labora obert 

d’acomiadament encara no resolt; també el pla de mobilitat pendent del qual es deriva la 

petició de pròrroga; i també l’estudi d’alternatives de municipalització del servei que estan 

pendents de rebre i ser analitzades. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que l’únic que s’està 

plantejant no és la subrogació sinó el canvi de forma jurídica. Dir que tot i el que ha demanat 

l’empresa nosaltres no acceptarem la petició de pròrroga; molt aviat el servei corresponent 

els informarà de la presentació de l’estudi de municipalització. Per tant no a l’acceptació de 

pròrroga, només parlem del canvi jurídic. 

 

 

 

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

al Sr. Jérez els aclariments. Entenc que només afecta al canvi de forma jurídica i no a la 

pròrroga, per tant votarem a favor. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, exposa 

que se’ls hi estaven creant certs dubtes ja que ella ja havia entès que només afectava al canvi 

de denominació. Una altra cosa és que estem insatisfets amb el servei que es presta del 

Mataró-Bus. El que tampoc m’agrada és el conflicte laboral i molt menys la politització del 

mateix. Votarem favorablement. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que el tema de la 

pròrroga està dins de l’expedient i els hi ha generat dubtes. Agraeixo aquest aclariments. 

Canviarem el nostre vot. Confio en la vostra paraula en relació a l’estudi de municipalització.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

   

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

8  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DE L’ANY 2017. 

 

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

següent 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre 
de 2016, aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2017, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 16 de 
febrer de 2017, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
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Actualment, es proposen una sèrie de modificacions que afecten l’esmentada relació de llocs de 
treball vigent que, per raons organitzatives, és convenient dur a terme, segons es justifiquen en 
l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans, de data 23 de juny de 2017, que consta en el present expedient i que es dóna per 
reproduït. Aquestes modificacions són les següents:  
 
- Revisió dels llocs de treball de perfil capatàs, en el sentit de crear el lloc de treball de 
capatàs II pels actuals àmbits de pintura, paleta i trasllats, i creació del lloc de treball de capatàs 
III per l’actual àmbit de jardineria. 
 
- Creació llocs de treball de l’àmbit oficis, en el sentit de crear dos llocs de treball 
especialitzats, el de maquinista i oficial 1a maquinista, i modificar l’oficial 2a paleta. 
 
- Creació del lloc de treball de tècnic/a de cooperació internacional. 
 
- Valoració del lloc de treball de Cap de Secció de Salut. 
 
- Incloure requisits als llocs de treball de Cap de Secció de l’Arxiu Municipal i tècnic/a 
mitjà/na arxiver/a en el sentit d’incloure a l’apartat d’altres mèrits els de disposar del graduat 
superior en arxivística i gestió de documents o el màster d’arxivística i gestió de documents. 
 
- Modificació requisit del lloc de treball de Psicòleg/oga de Recursos Humans en el sentit 
de suprimir com a requisit el fet de disposar del nivell superior de Prevenció de Riscos Laborals, 
especialitat Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. 
 
- Modificació requisit del lloc de treball de Cap de Secció de Promoció de ciutat i comerç en 
el sentit de poder ser ocupat tanmateix per personal funcionari. 
 
- Revisió del lloc de treball de coordinador/a esportiu de la Piscina Municipal. 
 
- Modificació de la forma de provisió del lloc de treball de Cap de Servei de Llicències i 
Disciplina d’Obres i Activitats en el sentit que s’indiqui concurs de mèrits per mobilitat 
interadministrativa. 
 
- Modificació dels requisits de provisió del lloc de treball de Cap de Secció d’Habitatge en 
el sentit d’incorporar com a titulacions per poder ocupar el lloc de treball les de grau, llicenciatura, 
enginyeria, diplomatura o enginyeria tècnica. 
 
- Modificació del lloc de treball de Gestor Energètic en el sentit de modificar la denominació 
del lloc de treball a Cap de Servei de Desenvolupament Sostenible, i les condicions d’accés al 
lloc de treball incorporant el personal amb plaça del subgrup A2 amb grau, llicenciatura, 
arquitectura, enginyeria o diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica. 
 
- Creació del lloc de treball d’auxiliar de serveis de suport per tal de donar cabuda a la 
integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
- Esmena d’error material en el complement de destí del lloc de treball de Cap de Servei 
Jurídic Administratiu, en el sentit que on diu “CD € 27,00” ha de dir “CD € 803,81”. 
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Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 23 de juny de 2017.  
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessions de dates 15 i 20 de juny de 2017, segons es recullen a 
les actes corresponents, que s’incorporen igualment al present expedient. 
 
Atesos els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 291 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, que regulen les qüestions 
relatives a la relació de llocs de treball, la seva modificació i la seva finalitat.  
 
Atès l’article 31 del mateix Reglament, en el sentit que la relació de llocs de treball s’ha 
d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
Pel que respecte a l’òrgan competent, disposa l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la 
relació de llocs de treball i les modificacions que es produeixin.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost 
anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2017, 
que afecta als llocs detallats més amunt, en els termes continguts a l’informe emès pel Servei 
de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans, de data 20 de juny de 
2017. 
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB. 
 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que el vot serà negatiu perquè la 

part social ha manifestat el seu desacord respecte a la modificació, perquè baixa el salari base 

de diverses categories. Ja s’ha demanat que no es modifiquin els salaris sense que es facin 

acords. Per altra banda, el tema de la mobilitat, els conserges no volen ser moguts del seu lloc 

de treball, hi ha una petició per part dels usuaris que diuen que els conserges no són simples 

treballadors sinó que també valoren el factor humà.  
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

exposa que no estan d’acord amb que es modifiquin els salaris base, perquè entenen que 

s’aprofita per baixar els salaris. Aquesta situació ja va passar a l’OFIAC. Les modificacions 

salarials i estructurals s’han de fer mitjançant negociacions i no per valoracions individuals de 

llocs de treball. 

 

 

 

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

en contra. En primer lloc per no haver arribat a acords amb els treballadors. En segon lloc, en 

la documentació que consta a l’expedient no consta cap informe que fiscalitzi el canvi que ens 

ocupa. Tampoc s’informa si s’ha produït un increment de la massa salarial. Tampoc entenem 

perquè a l’expedient digital no hi ha les actes recollides amb els treballadors de l’empresa. 

Vista la manca de consens amb els treballadors i l’opacitat de l’expedient, votarem en contra. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, replica que no és cert que 

els llocs de treball es modifiquin a la baixa. L’estructura salarial dels funcionaris és la que és, 

la idea de qualsevol negociació és l’equiparació dels treballadors i els funcionaris, com son 

les millores de cada un dels col·lectius. El sou és el total independentment del desglossament 

en el cas del laboral. Evidentment els específics com els de torns de nits, es perden si varien 

les condicions, però això també es dona amb un funcionari. No hi ha cap lloc de treball que 

portem aquí que vagi a la línea de baixar el sou a ningú. Només volem modificar les 

condicions de treball entre els diferents col·lectius. 

 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, demana al Sr. Jerez, es revisi les 

categories de capatàs i que en la mesura que pugui no moguin els conserges de lloc. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que ells entenen que hi ha d’haver una negociació de redistribució de les condicions laborals. 

Aquesta redistribució ha de ser conjunta i no de forma individual. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal 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 

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

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

per Catalunya.    

 

 

 

9  - APROVAR LA MODIFICACIÓ D’UN ARTICLE DEL TEXT ÚNIC 

DELS ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE 

LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I DE 

DOS ARTICLES DEL TEXT ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS 

VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL LABORAL. 

 

 

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

següent 
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I. En relació a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Servei de Benestar 
Social: 
 
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), del Servei de Benestar Social, de 
l’Ajuntament de Mataró té com a objectius orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer 
seguiment dels infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament, sent-ne els 
destinataris tant ells com les seves famílies en el marc de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
 
Vist l’informe emès, en data 20 de gener de 2017, pel Servei de Desenvolupament i 
Organització, del què es desprèn que les tasques específiques dels professionals intervinents 
en aquest àmbit suposen l’abordatge de situacions complexes, sovint amb una escomesa 
emocional accentuada, la qual cosa suposa un plus de desgast per aquests, motiu pel qual 
s’ha dut a terme un treball d’anàlisi de les condicions en què es desenvolupa la seva feina i 
que, resultat d’això, ha estat l’elaboració d’una proposta tècnica per a la creació d’un 
complement econòmic específic per a aquest col·lectiu amb l’objecte de retribuir les especials 
característiques de l’àmbit d’actuació dels llocs de treball d’aquest equip. Proposta que, 
segons l’informe, comporta la modificació de la redacció de l’article 25.2. “Retribucions 
complementàries”, del Text Únic dels Acords Municipals Vigents (TUAM) sobre determinació 
de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007 a fi 
d’incorporar-hi un nou apartat, el p), que contingui aquest complement retributiu denominat 
“Complement específic d’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA)” i també la 
modificació de la redacció de l’article 26.1”Complements salarials”.b.2).”De lloc de treball”, del 
Text Únic dels Acords Municipals Vigents (TUAM) sobre determinació de les condicions de 
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007, a fi d’incorporar-hi un nou 
punt, que contingui aquest concepte retributiu de complement salarial de lloc de treball 
denominat “Complement Equip Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA)”. 
 
  
Atès que en data 14 de desembre de 2016, la Direcció de Recursos Humans va traslladar a la 
part social -tant de l’àmbit del personal funcionari, com de l’àmbit del personal laboral- la 
proposta tècnica abans esmentada, la qual ha estat debatuda en el marc de les respectives 
Meses Generals de Negociació de l’Ajuntament de Mataró en les sessions de dates 16 de 
febrer de 2017, 2 de març de 2017, 1 de juny de 2017, 15 de juny de 2017 i 20 de juny de 
2017 sent acordat -com consta en les corresponents actes aixecades d’aquestes sessions 
que s’incorporen al present expedient- la creació d’aquest complement retributiu en els termes 
següents: 
 

- “Complement del personal de l’EAIA, equivalent al 10% de la suma del salari 
base, complement de destinació i complement específic de les persones que 
ocupen un lloc de treball a l’equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA). 
Aplicable amb efectes de l’1 de gener de 2017.  

 
 
De l’aplicació del percentatge indicat a la suma del salari base, complement de destinació i 
complement específic del personal de l’EAIA, es deriven els seguents imports:   
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L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, EBEP), regula les 
matèries objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències 
de cada Administració Pública. I, concretament, la lletra b) “La determinació i aplicació de les 
retribucions complementàries dels funcionaris.” 
 
Respecte el personal laboral al servei de les Administracions Públiques, l’EBEP disposa a 
l’article 7, en concordança amb l’article 27, que aquest es regeix, a més de per la legislació 
laboral i per les demés normes convencionament aplicables, pels preceptes d’aquest Estatut 
que així ho disposin, determinant-se llurs retribucions d’acord amb la legislació laboral, el 
conveni col·lectiu que sigui aplicable (a l’Ajuntament de Mataró, el TUAM sobre determinació 
de les condicions de treball pel personal laboral 2004-2007) i el contracte de treball, 
respectant en tot cas l’establert a l’article 21 del mateix EBEP (que estableix la determinació 
de les quanties i els increments retributius).  
 
 
II.-  En relació a millores de contingut social per anys de servei del personal laboral: 
 
A l’Ajuntament de Mataró coexisteixen dos règims de personal, funcionari i laboral, fet que 
comporta en alguns casos diverses particularitats que es traslladen tant pel que fa als 
respectius acords de condicions de treball, com pròpiament a la normativa d’aplicació per a 
cadascú d’ells. Una d’aquestes particularitats diferenciadores del personal funcionari i del 
laboral és que pel primer es contempla, en el seu acord de condicions de treball del personal 
funcionari, dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu a l’Ajuntament de Mataró 
en els següents imports:  

 25 anys: 250 € 

 30 anys: 300 € 

 35 anys: 350 € 
 
En canvi, per al personal laboral actualment es contemplen per als mateixos anys uns imports 
inferiors.   
 

  
SOU GRUP CD CE TOTAL 10% 

Retribució grup A1        1.120,15 €   551,88 €   1.001,67 €    2.673,70 €       267,37 €  

Retribució grup A2          968,57 €   444,10 €      876,58 €    2.289,25 €       228,93 €  

Retribució grup C2          605,25 €   353,43 €      684,89 €    1.643,57 €       164,36 €  

Retribució grup AP          553,96 €   308,07 €      649,08 €    1.511,11 €       151,11 €  

  
SOU GRUP CD CE TOTAL 10% 

Retribució grup A1        1.120,15 €   551,88 €   1.001,67 €    2.673,70 €       267,37 €  

Retribució grup A2          968,57 €   444,10 €      876,58 €    2.289,25 €       228,93 €  

Retribució grup C2          605,25 €   353,43 €      684,89 €    1.643,57 €       164,36 €  

Retribució grup AP          553,96 €   308,07 €      649,08 €    1.511,11 €       151,11 €  
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Atès que és voluntat de l’Ajuntament l’equiparació del personal funcionari i del personal 
laboral, es considera necessari la regulació en el Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró 
dels mateixos imports per aquest concepte per al personal laboral. 
 
Atès que s’ha portat a negociació en la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de 
l’Ajuntament de Mataró, en la sessió de data 1 de juny de 2017.  
 
 
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Modificar l’article 25.2 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu a les retribucions complementàries dels funcionaris d’aquesta Corporació, en el sentit 
d’incorporar un nou apartat, el q), a l’actual, amb la següent redacció: 
 
“q) Complement específic d’Equip Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) 
   
 Aquest complement retribueix les especials característiques de l’àmbit 
d’actuació dels llocs de treball adscrits a aquest equip. El complement del personal de l’EAIA 
serà equivalent al 10% de la suma del salari base, complement de destinació i complement 
específic de les persones que ocupen un lloc de treball a l’equip d’atenció a la infància i 
adolescència (EAIA). Aplicable amb efectes de l’1 de gener de 2017.  
 
SEGON.-  Modificar l’article 26.1.b.2) del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu al concepte retributiu de complement salarial del lloc de treball, en el sentit 
de/d’incorporar-hi un nou punt a l’actual, amb la següent redacció: 
  
  “Complement Equip Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) 
   
  Aquest complement retribueix les especials característiques de l’àmbit 
d’actuació dels llocs de treball adscrits a aquest equip. El complement del personal de l’EAIA 
serà equivalent al 10% de la suma del salari base, complement de destinació i complement 
específic de les persones que ocupen un lloc de treball a l’equip d’atenció a la infància i 
adolescència (EAIA). Aplicable amb efectes de l’1 de gener de 2017. 
 
TERCER.-  Modificar l’article 27 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu a les gratificacions per anys de servei, inclòs dins de les millores de contingut social, en 
el sentit d’incorporar un nou paràgraf a l’actual, amb la següent redacció: 
  
 “Art. 27. Gratificacions per anys de servei 
 
El personal laboral tindrà dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu a 
l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la taula següent:  
- 25 anys: 250 € 
- 30 anys: 300 € 
- 35 anys: 350 € 
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Aquests imports s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment previst per la 
Llei de pressupostos de l’Estat per als sous dels empleats públics.” 
 
QUART.-  Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Mataró. “ 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  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: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

 

 

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 

 

10  - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 5434/2017 DE 13 DE JUNY 

QUE INTERPOSA RECURS DE CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL 

SUPREM CONTRA LA SENTENCIA NÚMERO 306/2017 DE DATA 19 

D’ABRIL DE 2017 RECAIGUDA EN EL RECURS ORDINARI NÚMERO 

167/2014 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
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SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ CINQUENA 

(DIPÒSIT ROCABLANCA). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta a ratificar el 

següent Decret d’Alcaldia: 

 

“DECRET 

5434/2017 de 13 de juny 

Assumpte: Interposar Recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, contra la sentència 
núm. 306/2017 de data 19 d’abril de 2017 recaiguda en el recurs ordinari núm. 167/2014 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Cinquena. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En data 19 d’abril de 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena, va 
dictar sentència núm. 306/2017 recaiguda en el recurs ordinari núm. 167/2014, en virtut de la 
qual va desestimar la demanda interposada per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució 
del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 13 de gener de 
2014, que desestima l’acció administrativa d’enriquiment injustificat pel valor net comptable 
del Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-cota 100, iniciada per 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
L'Ajuntament de Mataró està disconforme amb els fets provats de l’apartat tercer dels 
fonaments de dret esgrimits en aquesta resolució judicial, pel que, de conformitat amb el que 
disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 86 i següents de la Llei 22/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- Interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, contra la sentència núm. 
306/2017 de data 19 d’abril de 2017 recaiguda en el recurs ordinari núm. 167/2014, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena (Recurs ordinari núm. 
167/2014). 
 
Segon.- Designar per a la representació i defensa de l’Ajuntament el procurador dels 
tribunals, el senyor Ángel Quemada Cuatrecasas i a la lletrada dels Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament de Mataró Sra. Flors Bastús Vila. 
 
Tercer.- Ratificar el present decret en una propera sessió del Ple municipal.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que tant bon punt van tenir coneixement de l’anunci del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel qual es feia pública 

la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, per a la 

construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de 

proveïment Ter-Llobregat que comprenen el tractament i el transport de l’aigua, i entenent que 

dita licitació era greument perjudicial pels interessos municipals vam enviar una carta a 

l’alcalde Joan Mora requerint-lo per a què l’Ajuntament exercís les accions necessàries per a 

defensar els seus interessos. Posteriorment, al ple d’octubre de 2012 vam presentar una 

proposta de resolució conjunta amb la CUP, sol·licitant la presentació d’un requeriment previ a 

l’interposició de recurs contenciós administratiu contra la licitació del Departament on 

reclamàvem la defensa dels béns patrimonials aportats per l’Ajuntament de Mataró. Per a 

nosaltres, l’Ajuntament de Mataró és titular del dipòsit de Rocablanca, i per tant, la seva 

dissolució hauria de comportar el retorn dels béns a cadascuna de les seves administracions 

titulars. Han passat quasi bé cinc anys d’aquesta reclamació, i ara el TSJC fa una sentència 

confusa dient que el dipòsit està afectat exclusivament al subministrament. Esperem que allò 

que ens han requisat torni als seus legítims propietaris que no són altres que els ciutadans i 

ciutadanes de Mataró que són en definitiva qui amb els seus impostos van fer possible en el 

seu moment l’administració pública pogués construir aquest dipòsit.  

 

 

 

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

es ratifiquen en el que van dir al ple del 4 de juliol del 2013 on deien que la privatització del 

dipòsit d’aigua és un robatori a la ciutat. Aquest dipòsit se’l va apropiar la Generalitat i el va 

incloure al procés de privatització d’aigües Ter Llobregat. Donarem suport a aquest recurs. 

 

 

 

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

exposa que les polítiques de l’aigua a Catalunya no han estat ben fetes. Jo no vull pensar que 

passaria si la responsabilitat del que estem debatent correspongués al govern central enlloc 

de al govern de la Generalitat; segurament haguéssim reprovat a Ministres, etc. El que penso 
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és que aquest Ajuntament ha de defensar els seus drets, i arribats a aquest punt no ens 

podem quedar aquí.  

 
 

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

Ciudadanía, diu que està d’acord amb el Sr. López, creuen que hi ha una clara apropiació per 

part de la Generalitat d’un bé d’aquesta ciutat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no 

adscrita. 

 

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

11   - APROVAR L’ADHESIÓ DE MATARÓ A L’ASSOCIACIÓ XARXA 

DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la 

proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
La Xarxa de turisme industrial de Catalunya (d’ara endavant XATIC) té com a objectiu 
principal la promoció i la difusió del turisme industrial i en concret, generar una línia d’actuació 
comuna com a eina de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural 
en l’entorn del Turisme Industrial a Catalunya. 
 
Creada l’any 2006 i amb seu a Terrassa, agrupa a 24 municipis de gran diversitat però que 
tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució 
industrial i la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània. 
Actualment el Club XATIC compta amb més de 6.000 socis i promou l’oferta de turisme 
industrial més àmplia de Catalunya: museus, centres d’interpretació, antigues fàbriques o 
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mines, i recentment ha incorporat també la línia d’indústria viva adreçada a la posta en valor 
de les activitats industrials actives com a recurs turístic. 
 
La XATIC compta amb gairebé 1,4 milions de visitants anuals, més de 2.000 activitats 
organitzades anualment i més de 50 museus, centres d’interpretació i empreses participants 
 
Per la seva banda, les polítiques turístiques de Mataró tenen una important base en el seu 
patrimoni industrial i la ciutat esdevé un dels referents catalans en quant a patrimoni industrial, 
tangible i intangible, prova d’això és la ruta turística guiada que s’impulsà l’estiu passat, la ruta 
industrial, per donar a conèixer el patrimoni industrial de la ciutat, entre el que destaca Can 
Marfà, la nau Gaudí, l’edifici del Cafè de Mar o el primer ferrocarril per exemple.  
 
La XATIC representa, per tot això, una important oportunitat per a ampliar els canals de difusió 
i promoció del patrimoni industrial de la ciutat, i de participar en accions i projectes de forma 
cooperada amb d’altres municipis pertanyents a la Xarxa. 
 
Vist l’informe jurídic i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre 
corresponent, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’associació Xarxa de turisme industrial de Catalunya (XATIC). 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada associació així com els seus protocols 
d’incorporació, que consten com a annex a aquesta proposta de resolució. 
 
Tercer.- Designar a Dolors Guillén i Mena, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Innovació com a representant titular i a Joaquim Fernàndez Oller, regidor delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana com a representant substitut de la Corporació en els òrgans de 
l’Associació.  
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Xarxa de turisme industrial de Catalunya.” 
 

 

 

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

donaran suport. Celebrem la projecció de Mataró, tant per atraure visitants com per a generar 

activitat econòmica i cultural a través del nostre patrimoni industrial. Recordem que és una 

proposta que ja va ser presentada i defensada per la CUP i aprovada el mes d’abril. 

 

 

 

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

manifesta que votaran a favor. Fent un símil futbolístic, amb aquesta adhesió entrem en la 

“Champions” de la xarxa industrial de Catalunya. Tot i així, no ens garanteix res, i hem de fer 
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un esforç donant un impuls de veritat. Tenim a la ciutat una joia que es troba en un estat 

lamentable, com és el vapor Gordils, per tant ens hem d’obligar a fer els deures per poder 

seguir jugant en “aquesta competició” on hi ha entitats de tant nivell com el Caixa Fòrum de 

Barcelona. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Servei de Salut i Consum 
 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no 

adscrita. 

 

12  -  APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 

TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL ANIMAL. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels essers vius en 
general, i en particular, dels animals més propers a les persones,  ha suscitat els darrers anys 
una intensa activitat normativa en matèria de protecció dels animals, que aconsella la 
substitució de la normativa municipal sobre tinença d’animals domèstics de 1999, per una 
nova ordenança municipal en matèria de tinença, protecció i control animal. 
 
La tinença d’animals domèstics aporta beneficis per la salut, avantatges de tipus emocional, 
afavoreix l’exercici físic i millora les relacions interpersonals entre d’altres aspectes. La teràpia 
canina també ha demostrat benefici en el tractament de determinades patologies. Tenir 
animals de companyia però, exigeix complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com 
amb la societat en què vivim. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris, amb els 
animals i amb la societat, és el que es coneix per tinença responsable. 
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L’objectiu de l’ordenança és garantir una tinença responsable, pretén regular les mesures que 
permetin assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, amb la màxima reducció 
de les pèrdues i els abandonaments d'animals, alhora que,  preservar la salut, la tranquil·litat i 
la seguretat dels ciutadans de Mataró.  
 
El text de l’ordenança quina aprovació es proposa, és el resultat del debat i les reflexions 
sorgides en les reunions celebrades el 27 de setembre de 2016 i 7 d’abril de 2017 de la Taula 
de treball sobre benestar animal. 
 
La taula de benestar animal, creada a proposta del Ple en sessió celebrada el 4 de febrer de 
2016 i del Consell Municipal de Salut de 9 de març de 2016,  està presidida pel Regidor de 
Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, i amb l’assistència d’un/a representant de les 
institucions i serveis següents: 

 Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya. 

 Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 

 Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de Mataró 

 Cos de Mossos d’Esquadra (Cap ABP Mataró Regió Policial Metropolitana Nord) 

 Policia Local de Mataró 

 SEPRONA de la Guàrdia Civil de Premià de Mar 

 Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 Coordinació dels Estudis de Postgrau Universitari d’Instrucció Canina de la UAB 

 ITCAN (Intervencions Assistides amb Gos) 

 SPAM i la Fundació Daina  

 Un/a expert/a en educació canina. 
 
El text de l’ordenança també incorpora les reflexions sorgides de la reunió celebrada en data 5 
de maig de 2017 amb el personal dels diferents serveis municipals implicats per l’Ordenança, 
com són els serveis d’igualtat i ciutadania, espais públics, Policia Local i Llicències. 
 
Mitjançant decret 4432/2017 de 16 de maig, del Regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i 
Gent Gran Activa es va aprovar l’avantprojecte de l’Ordenança municipal de Tinença, 
Protecció i Control Animal  i es va lliurar còpia de la mateixa, als grups municipals, obrint un 
termini de 15 dies hàbils per a la formulació d’al·legacions, d’acord amb el que preveu el 
vigent art. 73.10 del ROM. 
 
Finalitzat aquest termini no consta la presentació de cap esmena o suggeriment de 
l’avantprojecte.  
 
 
Fonaments de dret 
 

- Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

- Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- Article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de Tinença, Protecció i Control Animal,  
d’acord amb el text adjunt a aquesta proposta. 
 
 Segon.- Sotmetre el text aprovat inicialment de l’Ordenança municipal de Tinença, Protecció i 
Control Animal, a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia 
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
als efectes que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular 
al·legacions i/o suggeriments.  
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.”  
 

 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que el vot serà favorable. Volem 

felicitar la participació de totes les entitats per tal d’enriquir aquesta ordenança. 

 

 

 

 

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

exposa que la taula de benestar animal neix d’una proposta presentada per nosaltres, on es 

tenia en compte totes les entitats, i en trobem a faltar algunes, com la societat columbòfila o 

l’associació de caçadors, entre d’altres, que ens haguessin presentat una visió des d’un àmbit 

diferent. Per últim, segur que és una magnifica ordenança de tinença d’animals, però cal una 

passa més i per tant esperem que sigui efectiva.  

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró creu que aquesta 

ordenança és una feina ben feta, realitzada en equip. Els animals de companyia formen part 

de la nostra vida, i voldríem afegir la tasca que s’està realitzant a Mataró en quant a les 

teràpies amb animals, com la portada a terme amb cavalls i nens amb dificultats, donat que 

està demostrat que hi ha una evolució molt positiva. Ara queda la part més complicada, per 

una banda la part de campanya, de coordinació amb els veterinaris, de sensibilització, per tal 

de que arribi a la gent, ja que a vegades passa que no hi ha aquest retorn amb els ciutadans. I 
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per altre, la part monetària, ja que calen diners per poder crear espais on puguin estar els 

animals, ja que actualment hi ha molta mancança  a la nostra ciutat.  

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que s’uneix a la felicitació general per aquesta proposta que significa 

un gran avenç. Aquesta ordenança cobreix aspectes de protecció i drets dels animals que ens 

envolten, sent una mostra de civilització i de progrés social i moral. Segur que tindrà 

mancances i la millor manera de millorar-la és utilitzar-la. Evidentment votarem a favor. 

 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votaran a favor. 

És una reivindicació que hem fet durant els darrers dos anys, i celebrem que hi hagi la 

ordenança definitiva i s’eliminin alguns aspectes de l’anterior. Pensem que és una bona 

ordenança, treballada a la taula de benestar animal i amb la participació de molts col·lectius 

que han enriquit el text. Tot i això, considerem que hauria de tenir una visió més global, 

afectant altres àrees del govern. El problema d’incivisme, sobretot pel que fa a la recollida 

d’excrements a la via pública, és percebut per a la ciutadania com a molt greu, havent moltes 

queixes, amb la qual cosa caldrien més campanyes de pressió social, i tal i com deia la 

senyora Morón, habilitar més espais d’esbarjo pels animals. A la ordenança es contemplen 

sancions per a aquests actes incívics, però ens preguntem si realment són aplicables.   

 

 

 

 

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

agraeix les felicitacions. Pel que fa als veterinaris, l’article 18 regula les seves obligacions, i 

pel que fa a les entitats, no ens han sol·licitat incorporar-se a la taula de benestar animal. En 

relació al que ha comentat el senyor Camprubí, és cert que s’ha de fer més lluita per a 

combatre la problemàtica dels excrements. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció de Cultura 
 

13 -  DONAR COMPTE DEL PROTOCOL PER A LA INCORPORACIÓ 

DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓ ILURO A LA XARXA LOCAL DE 

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE MATARÓ. 

 

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

compte del següent: 

 

“D’acord amb el punt segon del decret del Regidor Delegat de Cultura i Participació 
5358/2017, de 13 de juny, es passa a donar compte de l’esmentat decret: 
 

 

“La Fundació Iluro és titular de la biblioteca ubicada al carrer d’en Palau, 19, que va obrir 
les seves portes l’any 1929, i dóna servei a més de 139.000 usuaris l’any. 
 
L’any 2014 la Fundació Iluro es planteja les funcions de la seva biblioteca i juntament 
amb l’Ajuntament de Mataró demana a la Diputació de Barcelona la diagnosi actual 
d’aquesta biblioteca amb la finalitat de posar les bases i el full de ruta a seguir. 
 
En data 19 de febrer de 2017 la Diputació de Barcelona emet el seu informe amb els 
aspectes a considerar per la incorporació d’aquesta Biblioteca a la xarxa de Biblioteques 
públiques de Mataró.  
 
Aquest protocol pretén establir els passos a seguir per integrar la Biblioteca Popular de 
la Fundació Iluro a la Xarxa Pública de Biblioteques del municipi de Mataró, perquè 
aquesta es pugui fer efectiva a principis de l’any 2018 i dur a terme totes les gestions 
perquè aquesta finalment es pugui integrar a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. Aquest protocol no conté obligacions ni compromisos jurídics concrets i 
exigibles. En posteriors acords s’aniran concretaran els termes perquè aquestes 
integracions es facin efectives. 
 
L’objectiu últim de la integració d’aquesta biblioteca a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona és poder determinar una estratègia comuna de les Biblioteques 
de Mataró, amb planificació i avaluació comuna de les tres biblioteques i una política 
única de la col•lecció i dels recursos humans. 
 
Fonaments jurídics 
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix 
que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o 
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instruments similars que comportin declaracions d’intencions de contingut general o que 
expressen la voluntat de les Administracions i parts subscriptores per actuar amb un 
objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets 
i exigibles. 
 
La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en els seus articles 108 a 112 defineix els protocols com 
aquells instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter programàtic o 
declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels quals no és susceptible 
d’ésser exigit jurídicament, independentment de la seva denominació. 
Els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en termes d’igualtat entre les 
parts i s’han de formalitzar per escrit i han d’incloure com a mínim allò establert a l’article 
110 de l’esmentada llei. 
 
Vistos l’informe jurídic, l’informe de la Directora de la Biblioteca Pompeu Fabra de la 
Xarxa de Biblioteques de Mataró de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 
 
És per tot això que, en virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia 
de data 15 de juny de 2015,   
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar el Protocol per a la incorporació de la Biblioteca Popular de la 
Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Segon.- Donar compte al proper Ple municipal que es celebri d’aquest Protocol. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Fundació Iluro.” 
 

 

 

 

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

manifesta que ja és hora que la biblioteca esdevingui pública. La CUP, ja a l’any 2012, va 

demanar que aquesta biblioteca propietat de Caixa Laietana esdevingués pública. Una 

biblioteca que compta amb un fons local i comarcal molt important, i que s’ha de preservar. 

Nosaltres entenem que és important que la ciutat recuperi una part important del seu 

patrimoni. No obstant, no volem que això sigui una excusa per a deixar de planificar la 

biblioteca que requereixen els barris de Molins, Cirera i Camí de la Serra.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que és una oportunitat, però Mataró encara està per sota en els ratis del que li pertocaria per 

població, i el fet que ara tinguem aquesta oportunitat no pot menyscabar la necessitat d’una 

biblioteca a la zona Nord.  

 
 
 
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que estan d’acord. 

Tot i això, agraeixo l’esmena a la necessitat d’una quarta biblioteca a la zona nord de la ciutat, 

en el punt en que conflueixen tres barris, i és un deute que la ciutat té amb aquella zona.  

 

 

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

Ciudadanía, ens preguntem quin preu haurem de pagar tots per la fallida de la Caixa Laietana, 

per una obra que va ser mantinguda per aquesta entitat bancària i que ara haurem d’assolir 

entre tots. Per altre banda, aquesta biblioteca ens aporta un gran fons històric i patrimonial, 

encara que moltes persones no saben valorar-ho. 

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

bona oportunitat que s’ha aprofitat. En el conveni ve reflectit que no comporta cap afectació ni 

impediment a la creació de la quarta biblioteca. Per últim en el protocol no queda clar quin 

serà el destí dels empleats. Considerem que donat que amb aquest acord, la Fundació Iluro fa 

traspàs del cost de la biblioteca, de les seves pèrdues, a la Diputació i a l’Ajuntament, seria 

raonable demanar que no es perdés cap dels llocs de treball que té actualment la fundació.  

 

 

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

que el que es demana es farà, però la Fundació Iluro es reserva el fons històric de Mataró, i el 

que integrem és una biblioteca de proximitat. La fundació Iluro cedeix un espai gratuïtament 

adequat a les necessitats de la diputació. Un nou equipament sense cap cost de lloguer i 

adequat a les necessitats és una oportunitat que no podíem deixar escapar. Això no suposarà 

cap pèrdua en els plans de construcció de la quarta biblioteca.  
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

pregunta si la col·lecció local es queda a la fundació Iluro i si és el cas ho haurem de valorar 

com a  grup. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde proposa a tots els grups municipals, veient que es unànime 

el sentiment sobre la quarta biblioteca, hauríem d’intentar arribar a algun text concret de cara 

al ple de setembre que podríem aprovar per especificar on ha d’anar aquesta biblioteca i 

aprovar un text conjunt per aprovar la ubicació. 

 

 

 

14  -  APROVACIÓ NOVES INCLUSIONS AL NOMENCLATOR DE LA 

CIUTAT. 

 

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

la proposta següent: 

 
“Vista l’acta 1/2017 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, 
corresponent a la reunió del dia 23 de maig de 2017 sobre els nous vials a denominar. 
 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 23 de maig de 2017 
 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Eliminar del Nomenclàtor, el següent codi, vial i denominació: 
 
CODI 9011  PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA 
 
 
SEGON.-  Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial 
 
CODI 9011  PLAÇA DE MONTSERRAT MOMPART  
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Mompart, plaça de 
Montserrat. 
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CODI 4098  CARRER D’ARENYS 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Arenys, carrer d’ 
 
CODI 2282  PASSERA DELS TURONS  
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Turons, passera dels 
 
CODI 2481  CARRER DE XIPRE 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Xipre, carrer de 
 
CODI 906  ROTONDA DEL SORRALL 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Sorrall, rotonda del  
 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi a la corresponent comunicació als serveis 
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a les 
persones interessades.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que la Montserrat Mompart, coneguda com la “Passionaria 

de Molins”, va ser la mestressa del bar “Els Molins” des l’any 1967, temps en els que s’havia 

de tenir molta força per ser mestressa d’un bar. Ella sempre es va comprometre, com a 

activista social, amb el jovent i els immigrants que necessitessin un cop de mà. Defensava la 

política a les escoles, que s’expliqués als nens el funcionament de la societat, com a mitjà per 

a que un cop entressin al món laboral, sabessin com sindicar-se, els seus drets, en definitiva, 

com defensar-se davant d’abusos. Una gran dona, molt reconeguda, i per tant ens alegra la 

tria del nom per a la plaça Montserrat Mompart.  

 

 

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

que votaran a favor de les propostes. L’únic que ens ha sobtat és el nom del Carrer d’Arenys, 

quan sabem que hi ha Arenys de Munt i Arenys de Mar, i per això volem matissar aquesta 

falta de concreció.  

 

 

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

que la Montse, era molt coneguda i important per a tot el barri. I en referència al que ha dit el 

senyor Cuèllar, la comissió ho va tenir molt clar, només s’indicaria el nom d’Arenys.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que la Montse va ser 

una activista molt compromesa que va lluitar en moments molt durs. Els meus pares em van 

posar el meu nom per ella. Va ser una reconeguda comunista. I tenir també un record pels 

seus fills en concret el Vicenç que ja no hi es. El nostre grup va presentar signatures amb 

aquesta finalitat al regidor d’aquest ajuntament, i és un orgull, un honor i un encert el nom de 

la plaça. També volem fer referència a que tinguem un carrer que es digui “la República”.  

 

 

 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, vol agrair la feina que fa la 

comissió de nomenclatura de carrers. Celebrem que aquestes propostes siguin referents a 

persones mataronines, especialment a dones, i a noms topogràfics i geogràfics lligats amb la 

ciutat de Mataró.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

15  -  APROVACIÓ CANVIS DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ 

DEL NOMENCLATOR. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat per Ple 
de data 8 de novembre de 2001, article cinquè –Composició, estableix que el nomenament i 
cessament dels membres de la Comissió es realitzarà per acord del Ple Municipal.  
 
Atès el canvi de Consistori i d’acord amb l’article setè –Composició, en data 5 de novembre de 
2015, el Ple de l’Ajuntament nomenar els nous vocals de la Comissió Municipal del 
Nomenclàtor. 
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Vista la proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de nomenar el 
senyor Francesc Teixidó i Pont com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor 
de Mataró. 
 
Vista la proposta del Grup Municipal del PSC de nomenar el senyor Ramon Bassas Segura 
com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró en  substitució del 
senyor Francesc López Jordà. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de 
Mataró el següent representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 

- Senyor Francesc Teixidó i Pont 
 

2) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de 
Mataró el següent representant del Grup Municipal dels PSC: 

- Senyor Ramon Bassas Segura 
 

3) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 
 

 

 

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

que hi ha un tema que no li sembla oportú, i per respecte a la persona de la que s’ha parlat al 

punt anterior i a la seva important labor, no he volgut intervenir, els hi demano disculpes i 

aprofito per parlar en aquest punt. Recorda que 26 de 27 consellers de l’ajuntament, van 

decidir fer un recordatori a les víctimes del terrorisme, i en especial a Miguel Ángel Blanco en 

el 20é aniversari del seu assassinat. En una comissió de nomenclàtor, en la que la majoria de 

persones són experts de reconegut prestigi, triats en aquest ple, i no polítics no pot deixar-se 

influenciar per ideologies. 

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

no teníem nomenat suplent. Jo no sóc cap expert, però el titular si ho és, apolític i coneixedor 

de la cultura mataronina.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que no ho deia per el representants polítics, tots en tenim. Feia referència a que la comissió 

de nomenclàtor té components anomenats de “reconegut prestigi”. Hi ha centenars de noms 

aprovats per als que mai es troba moment oportú, i que es fa només per quedar bé, i en canvi, 

altres que en poques setmanes s’adjudiquen.  

 

 

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

com a president de la comissió dient que la Comissió de nomenclàtor està formada per un 

representant de cada grup municipal. Com sovint passa, no sempre s’aconsegueix 

l’assistència de tots. Hi ha cinc persones que hi són, no per reconegut prestigi, si no per els 

amplis coneixements que tenen de la ciutat, de tendències politiques diverses i que actuen de 

forma neutral en aquest sentit. Tothom és lliure de fer propostes, i totes són debatudes. 

Considero que estem devaluant una comissió. És cert que hi ha una llista pendent de noms, 

però es tenen en compte molts aspectes a l’hora de posar-los.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

16  - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE LES COLLES 

INSTITUCIONALS. 

 

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

la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’abril de 2017, va acordar 
l’aprovació inicial del Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del 
Seguici Festiu Institucional de Mataró. 
 
En data 24 d’abril de 2017 va sortir publicat al BOP l’anunci de l’aprovació inicial, disposant un 
termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci, durant el qual els 
interessats podien formular al·legacions, reclamacions i suggeriments al Reglament. 
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Transcorregut el termini corresponent s’interposen les següents al·legacions: en data 27 
d’abril de 2017 el Sr. Francesc Xavier Martínez Ceuma, en data 2 de maig de 2017 el Sr. Lluís 
Hugas Roca en representació de la Colla dels Gegants de Mataró i en data 2 de juny de 2017 
la Sra. Meritxell Filbà Estrader. 
 
 
Fonaments jurídics 
 
L’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals estableix que l’aprovació definitiva dels reglaments 
correspon al Ple de la corporació i que les al·legacions que es presenten en el tràmit 
d’informació pública s’han de resoldre de forma raonada en el mateix acord d’aprovació. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució 
següent: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Francesc Xavier Martínez Ceuma, 
amb número de registre 2017-017180, registrades en data 27 d’abril de 2017.  
 
El Sr. Martínez en les seves al·legacions sol·licita que l’Herald, les Trampes i els Macers 
s’incloguin dins d’aquest Reglament. 
 
Respecte d’aquesta al·legació es considera que l’Herald, les Trampes i els Macers s’han de 
regular, però al tenir un funcionament singular i molt diferent al de les Colles Institucionals 
(només surten al carrer dos dies l’any i no tenen activitat interna) cal buscar-los l’encaix dins 
els Protocols de la Festa Major, que es treballaran en un futur. Per aquest motiu, no s’inclou 
l’Herald, les Trampes i els Macers al Reglament d’ús i funcionament de les Comparses 
Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró. 
 
 
Segon.- Estimar en part les al·legacions presentades pel Sr. Lluís Hugas Roca en 
representació de la Colla de Gegants de Mataró, amb número de registre 2017-017657, 
registrades en data 2 de maig de 2017. 
 
 
a) Primera al·legació: La Colla de Gegants de Mataró considera que l’últim paràgraf de l’article 
1 pot portar a confusions quan diu: “Les figures d’una mateixa Comparsa poden sortir per 
separat si l’Ajuntament ho considera convenient”. Es podria interpretar que pot sortir una única 
figura de tota la Comparsa si l’Ajuntament ho considera convenient. 
 
Respecte d’aquesta al·legació s’estima la reclamació feta per la Colla de Gegants i es 
modifica el redactat de l’últim paràgraf, quedant de la següent manera: 
 
“Les figures d’una mateixa Comparsa podran sortir per separat si l’Ajuntament ho considera 
convenient. Exceptuant la Família Robafaves que sempre sortiran junts i els Nans que sempre 
sortiran agrupats”. 
 
 



 53 

b) Segona al·legació: La Colla de Gegants de Mataró també al·lega que el paràgraf que 
parlava de la remuneració econòmica ha desaparegut. Cal comentar que aquest paràgraf es 
troba a l’últim punt de l’article 44 del Reglament. 
 
 
c) Tercera al·legació: La Colla de Gegants al·lega que a l’article 19, primer paràgraf, cal 
incloure una “i” entre Maneló i Nans, per entendre millor el paràgraf. 
 
Respecte d’aquesta al·legació s’estima la reclamació feta per la Colla de Gegants i es 
modifica el redactat d’aquest primer paràgraf de l’article 19, quedant de la següent manera: 
 
“Article 19. Definició 
Comparsa del Seguici Festiu Institucional de Mataró: anomenada Colla dels Gegants i Nans 
de la ciutat de Mataró i els seus flabiolaires, coneguts popularment com la Família Robafaves, 
està formada per en Robafaves i la Geganta, la seva filla Toneta i el seu marit, en Maneló i els 
Nans”. 
 
 
d) Quarta al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que a l’article 22 quan parla del vestuari de 
la comparsa, manca afegir un jersei dins del vestuari. 
 
Respecte d’aquesta al·legació s’estima l’aportació feta per la Colla dels Gegants i l’article 22 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
“El vestuari dels portadors dels gegants i els responsables dels nans consta d’una camisa de 
color blanc amb l’escut de la ciutat de Mataró a la banda esquerra, una faixa vermella, unes 
espardenyes d’espart, de tres betes, amb betes de color negre, uns pantalons color blau-Maó, 
i un jersei de color blau-Maó amb l’escut de la ciutat de Mataró a la banda esquerra”. 
 
 
e) Cinquena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que a l’article 23 quan parla de les 
sortides de la Família Robafaves i els Nans, quan parla de l’itinerari, fa referència a l’itinerari 
tradicional i deixa entendre que en un futur les altres comparses poden realitzar un recorregut 
diferent i la Família Robafaves s’hauria de cenyir al recorregut tradicional. 
 
 
Respecte d’aquesta al·legació s’estima, ja que el recorregut es detalla al Protocol de la Festa 
Major, i per tant s’anul·la el paràgraf tercer de l’article 23: 
 
“El dia de Les Santes els gegants i nans van amb les autoritats a Ofici per l’itinerari tradicional 
La Riera, carrer Nou, Santa Maria. Acabats els actes religiosos, tornen amb elles a 
l’Ajuntament per l’itinerari tradicional: carrer de Santa Maria, carrer d’en Pujol i la Riera”. 
 
 
f) Sisena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que a l’article 29 sisè paràgraf, quan es 
parla de l’edat per formar part de la colla s’estableix a efectes del còmput de l’edat “la data 
d’inscripció a la llista d’espera” i no la data de la primera sortida amb la colla. 
 



 54 

Aquesta al·legació es desestima ja que es va fixar aquesta data perquè d’aquesta manera 
només s’inscriuen aquelles persones que tenen l’edat corresponent i no es poden inscriure 
menors o nadons, com s’havia fet anteriorment. 
 
 
g) Setena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que entre l’article 29 i l’article 22 hi ha una 
contradicció amb el nombre dels responsables dels Nans. A l’article 22 s’estableix que hi 
haurà 6 persones responsables dels Nans i a la taula de l’article 29 s’estableix que hi haurà 5 
persones responsables dels Nans. 
 
Respecte d’aquesta al·legació s’estima i es modifica la taula de l’article 29, establint que hi 
haurà 6 persones responsables dels Nans. 
 
 
h) Vuitena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que a l’article 33 hi figura el rol dels 
“referents dels menors” i no s’especifica el rol dels “responsables del Desvetllament”. 
 
Respecte d’aquesta al·legació cal comentar que la figura del “referent de menors” és una 
figura que es va tractar a la Comissió dels menors i per tant, calia incloure-la dins del redactat 
del Reglament. 
I respecte dels “responsables del Desvetllament”, no forma part de les tasques dins d’una 
colla i per tant, no s’ha d’incloure dins dels Reglament, en tot cas és una figura que s’ha 
d’incloure dins del marc dels Protocols de la Festa Major. 
 
 
i) Novena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que l’article 34 no recull la figura del 
col·laborador. 
 
Respecte d’aquesta al·legació es desestima ja que el present reglament és d’ús i 
funcionament de les Comparses Institucionals i no regula el funcionament de col·laboradors 
que pugui haver en moments puntuals. Es pot col·laborar amb una colla, figura, comparsa, un 
acte, sense necessitat d’estat regulat en el reglament. 
 
 
j) Desena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que no estan d’acord amb l’article 35 que 
estableix que les llistes d’espera caduquen als dos anys. 
 
 
Aquesta al·legació es desestima ja que si no es fixa una data de caducitat de les llistes 
d’espera aquestes es faran eternes, com ha passat fins ara. Amb aquest nou reglament s’ha 
articulat un nou sistema d’entrada a les colles i es canvia l’accés a les llistes d’espera, fent un 
concurs públic cada dos anys. Aquest sistema s’ha considerat com el més just per poder 
accedir a les Colles Institucionals. 
 
 
k) Onzena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega que a l’article 48 quan es parla de les 
baixes de les Colles Institucionals s’estableix que els membres causaran baixa “Per decisió de 
l’Ajuntament a proposta de la Colla”, la Colla no està d’acord amb aquest redactat i proposen 
un altre redactat. 
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Aquesta al·legació s’estima i es modifica el redactat de l’article 48, quedant de la següent 
manera: 
 
“Els membres de les Colles Institucionals causaran baixa: 

- De manera voluntària, mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament 
- De manera automàtica, si al final del període de l’excedència sol·licitada no ha 

comunicat la seva intenció de reincorporar-se a la Colla. 
- Per decisió de l’Ajuntament prèvia comunicació de la colla:  

(...)” 
 
 
l) Dotzena al·legació: La Colla dels Gegants al·lega no estar conforme amb el nombre de 
persones que formaran part de la Comissió reguladora de l’article 51, proposant que els 
membres de la coordinadora de les Colles siguin 3 i el nombre de tècnics de la Direcció de 
Cultura es rebaixin de 2 a 1. 
 
Aquesta al·legació es desestima ja que es considera que qui té la responsabilitat en el 
procediment disciplinari és la Direcció de Cultura. Per tant, no es modifica el redactat de 
l’article 51. 
 
 
m) Tretzena al·legació: La Colla dels Gegants proposa introduir un paràgraf a l’article 55, que 
tracta de les sortides, establint que quan les sortides no estiguin previstes al calendari caldrà 
tenir en compte la disponibilitat dels membres de la colla. Si el compromís de la colla no arriba 
al 80% dels membres de la Colla, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat de la sortida. 
 
Aquesta al·legació es desestima ja que a l’article 55 s’especifica que a totes les sortides 
d’espera la presència de tota la colla en ple. També en aquest mateix article 55 s’estableix un 
quadre amb els membres que com a mínim han d’assistir a una sortida perquè aquesta es 
pugui realitzar en condicions. 
 
 
n) Catorzena al·legació: La Colla dels Gegants proposa una modificació dels quadre de 
l’article 55, rebaixant el nombre mínim de músics de la Família Robafaves per poder realitzar 
una sortida en condicions de 6 a 4. 
 
 
Aquesta al·legació s’estima i es modifica el quadre que estableix el nombre mínim de músics 
de la Família Robafaves que serà de 4 membres. 
 
 
o) Quinzena al·legació: La Colla dels Gegants proposa una modificació del paràgraf tercer de 
l’article 57, que estableix: “L’Ajuntament de Mataró comunicarà a la població o entitat 
sol·licitant l’acceptació o refús del convit. En cas d’autorització, si es considera necessari, es 
podrà realitzar una reunió preparatòria de la sortida amb representants de la ciutat i Colla que 
ha proposat l’acte.” 
 
Aquesta al·legació s’estima, ja que la obligarietat de fer o no reunions no es modifica i deixa 
clar que les reunions es faran si es creu necessari. Per tant, el paràgraf tercer de l’article 57 
quedarà redactat de la següent manera:  
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“ L’Ajuntament de Mataró comunicarà a la població o entitat sol·licitant l’acceptació o refús del 
convit. En cas d’autorització, si es considera necessari, es realitzarà una reunió preparatòria 
de la sortida amb representants de la ciutat o Colla que ha proposat l’acte”. 
 
 
p) Setzena al·legació: La Colla dels Gegants proposa modificar l’article 61 establint que la no 
assistència injustificada a la formació musical anual a què hagin estat convocats serà 
considerada com una falta llei i no greu com s’estableix actualment. 
 
Aquesta al·legació es desestima ja que la formació musical té un cost econòmic important, i la 
no assistència sense avisar ni justificar es va considerar per les pròpies colles com una manca 
de respecte important i un malbaratament dels recursos públics. Per tant, no es modifica el 
redactat. 
 
 
q) Dissetena al·legació: La Colla dels Gegant respecte de l’article 62 comenten que ha 
desaparegut el Protocol de la Família Robafaves. 
 
Respecte d’aquesta al·legació cal comentar que per tal d’unificar el redactat de tot el 
document, el Protocol de la Família Robafaves es troba a la secció IV Títol I. 
 
 
r) Divuitena al·legació: La Colla dels Gegants respecte de l’article 66 comenten que alguns 
dels punts d’aquest article no es van tractar en reunions prèvies a l’aprovació inicial. 
 
Respecte d’aquesta al·legació cal comentar que en aquest article 66 s’estableixen les 
propostes de punts de l’ordre del dia de l’Assemblea anual de cada colla. Aquests punts són 
propostes i per tant no són punts obligatoris. 
 
 
s) Dinovena al·legació: La Colla dels Gegants respecte de l’article 67 proposa afegir un punt a 
les funcions de la Coordinadora de les Colles Institucional. 
 
Aquesta al·legació s’estima i afegeix una nova funció a la Coordinadora de les Colles 
Institucionals, quedant l’article 67 redactat de la següent manera: 
 
“La coordinadora de Colles institucionals està formada per un representant de cada Colla 
institucional. 
Té per funció: 

 Proposar accions dirigides a la protecció de les Comparses institucionals 

 Fer aportacions que enriqueixin i millorin els projectes sobre cultura popular 

 Vertebració de les relacions entre l'Ajuntament i les Colles institucionals 

 Assessorar sobre la creació de materials i recursos pedagògics dirigits als centres 
educatius de la ciutat 

 Proporcionar documentació sobre les comparses institucionals al fons documental de 
l'Ajuntament 
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 Establir la periodicitat de les reunions 

 Informar les colles de tot allò que els faci referència 

 Dur a terme el seguiment  de els decisions que prengui l’assemblea 

La coordinadora de Colles institucionals es reunirà amb l’Ajuntament, cada vegada que la 
convoqui l’Ajuntament o bé a sol·licitud del propi òrgan.” 
 
 
Tercer.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Meritxell Filbà Estrader, amb número 
de registre 2017-024438, registrades en data 2 de juny de 2017. 
 
La Sra. Filbà exposa que el redactat de l’article 29, referent a la composició i membres de les 
colles “(...) Pel que fa a l’edat màxima d’estada a la colla, s’entendrà que un cop el portador 
l’assoleix podrà romandre a la colla fins al darrer acte de Les Santes de l’any en curs” , pot 
implicar un greuge comparatiu entre les persones nascudes d’agost a desembre, respecte de 
les persones nascudes de gener a juliol. A més, aquest paràgraf només fa referència als 
portadors i no als músics. 
 
Aquesta al·legació feta per la Sra. Filbà s’accepta, i aquest paràgraf de l’article 29, quedarà 
redactat de la següent manera: 
 
“Pel que fa a l’edat màxima d’estada a la colla, s’entendrà que un cop el portador o músic 
l’assoleix podrà romandre a la colla fins el darrer acte de Les Santes següents”. 
 
 
Quart.- Publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província el Reglament aprovat 
definitivament. Publicar al Diari Oficial de la Generalitat i en un diari la referència del Butlletí 
Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya.” 
 
 
 
 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, celebra que l’aprovació 

definitiva es faci just abans de les Santes, perquè aquest era un dels compromisos en aquesta 

comissió de llarga duració i dur treball, això hauria de suposar una millora en el funcionament 

de les colles. esperem sigui així i també esperem que el reglament serveixi per acabar amb la 

idea massa cops repetida que les colles de la ciutat són sectàries i només accepten o forma 

part una part de la ciutadania. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que son favorables a 

aprovar aquest reglament però aniria més enllà, celebro el reglament i estarem vigilants. A 

Mataró hi ha una diversitat molt amplia de voluntarisme i de colles de tot tipus que treballen 

moltíssim i que també posen diners de les seves butxaques i que no es senten representats i 

es queixen que moltes vegades, especialment a les festes grans, no troben l’espai que 

l’Ajuntament hauria de proporcionar. Espero que això canvíi i que d’aquesta transversalitat, 

diversitat i capacitat de treball pugui gaudir tothom. 

 

 

 

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

Ciudadanía, fa pública una conversació que vaig tenir amb el Sr. Fernández on li plantejava 

aquest tema que havia un cert malestar entre les colles i dificultats d’accés i va dir que aquest 

no era el tema que hi havia altre document que és el tema de les Santes, on realment s’ha de 

treballar i es té que obrir les Santes a la ciutat, no poden ser únicament les colles institucionals 

les que tenen presència en la festa major. En aquest sentit li vaig transmetre la nostra 

sensació i inquietud que també hem rebut d’altres col·lectius que tenen un cert malestar amb 

el tema. Esperem que aquest reglament doni servei., s’ha parlat molt d’ ell en les mateixes 

colles i té un gran consens. 

 

 

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

que no ha dit res abans ja que s’està parlant del reglament de les colles institucionals que son 

les que podem regular. Quan parlem del calendari de la festa major és on estudiarem el que 

es planteja sobre les altres colles a les que feia referència la Sra Moron i el Sr Ferrando, ja 

que és un tema de protocols de Santes i no de reglament de colles. 

 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

17  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AMB 

EL SUPORT D’ERC-MES I VOLEMATARÓ PER AL LLIURAMENT DE 

SOLARS I EDIFICIS BUITS I EN DESÚS DE TITULARITAT MUNICIPAL, 

EN DRET DE SUPERFÍCIE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE 

COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Encara que durant l’època del boom immobiliari es van construir milers i milers d’habitatges, 
molts dels quals estan buits, ens trobem que moltes persones han de dedicar la major part de 
la seva renda per tenir un lloc on viure, a pagar una hipoteca durant quasi tota la seva vida, o 
senzillament no poden comprar o llogar cap habitatge, com passa a molta gent jove que no es 
pot emancipar. Això comporta que el dret a l’habitatge no queda garantit.  
 
Malgrat tot, emergeixen alternatives per satisfer aquesta necessitat humana bàsica. Es tracta 
de models que parteixen d’una concepció de l’habitatge com a bé d’ús, no especulatiu, i que 
aporten valors com el sentit col·lectiu, la corresponsabilitat, la transparència en la gestió i l’ajut 
mutu. No és un invent nou, així, per exemple una de cada tres persones de Copenhaguen 
(Dinamarca) viu en habitatges d’aquesta tipologia 
(model Andel http://www.fbofill.cat/publicacions/andel-el-model-escandinau-dacces-lhabitatge).  
 
A l’Uruguai, existeixen 400 cooperatives d’habitatge per l’ajuda mútua que donen sostre a 
unes 25.000 persones. A Catalunya, aquest model va arribar l’any 2004, introduït per Sostre 
Cívic http://www.sostrecivic.coop/es/node/86. Aquest model es basa en la Cessió d’Ús per 
part de la cooperativa.  
 
El Model de Cessió d’Ús (MCU), o model Andel, es basa en una cooperativa d’usuaris i 
habitatges on la propietat dels immobles resideix en mans de la cooperativa a la vegada que 
els seus membres es beneficien d’un ús indefinit i transferible de l’habitatge a canvi d’una 
entrada inicial retornable i una quota mensual assequible.  
 
Existeixen uns clars avantatges per els socis i usuaris dels habitatges de la cooperativa. A 
nivell econòmic, ja que no han de sotmetre’s al pagament d’una hipoteca a llarg termini ni han 
de pagar unes quotes mensuals desorbitades i subjectes a l’especulació immobiliària. I a 
nivell individual, al ser un model que no lliga a l’usuari a llarg termini, si aquest ha de deixar l’immoble 

http://www.fbofill.cat/publicacions/andel-el-model-escandinau-dacces-lhabitatge
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per motius laborals o personals, l’entrada inicial li és retornada, fet que li permet gaudir de més llibertat 

i tranquil·litat.  

 
Hi ha també uns clars avantatges per l’Administració pública. Al col·laborar perquè sorgeixin 
iniciatives cooperativistes com les plantejades en els darrers punts, l’Administració genera 
habitatge assequible i permanent des d’una iniciativa privada i sense ànim de lucre. D’aquesta 
manera, redueix despesa pública en habitatge ja que la gestió la cedeix a la cooperativa i, a la 
vegada, té la garantia que l’accés a aquests immobles serà socialment just.  
 
És socialment just perquè els cooperativistes han de complir els requisits d’accés al Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció. És a dir, igual que la resta de llogaters del parc públic 
d’habitatge, són persones amb recursos econòmics limitats, que no tenen cap altra propietat i 
per tant amb dificultats per accedir a l’habitatge en règim de mercat.  
 
Existeix també la possibilitat de cedir en dret de superfície (o dret d’ús) determinats edificis en 
desús de titularitat pública. En aquests casos, l’Administració també se’n beneficia en tant que 
la cooperativa reactiva patrimoni que estava abandonat i/o que requereix rehabilitació però 
sense destinar-hi recursos ni perdre’n la propietat. (exemple: edifici carrer Princesa 49, 
Barcelona http://princesa49doc.tumblr.com/)  
 
En ciutats com Barcelona, s’ha creat una taula de l’habitatge cooperatiu. Aquest nou grup de 
treball forma part del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. A la capital catalana, formen 
part d’aquesta taula representants del món de les finances ètiques i cooperativistes (Fundació 
Coop 57, Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Caixa d’Enginyers, ...) així com representants de 
les cooperatives d’habitatges (Fundació Seira, Habitatge Entorn, Sostre Cívic, La Borda, 
Celobert, ...). 
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar les eines per impulsar la promoció de diferents tipus 
d’habitatge cooperatiu a la ciutat, i de Ajuntament de Mataró nous models d’ús, per tal de 
millorar l’accessibilitat de la ciutadania a l’habitatge.  
 
Amb tot això:  
 
Atès que l’accés a l’habitatge és un dret reconegut a la Declaració Universal dels Drets 
Humans.  
Atesa la situació d’emergència habitacional que es viu a Mataró.  
 
Atesa la necessitat d’incorporar noves fórmules d’accés a l’habitatge, que permetin alleujar 
aquesta situació d’emergència.  
 
Atesos aquests motius, proposem els acords següents:  
 
1- Crear una Taula de treball de l’Habitatge Cooperatiu que miri d’incorporar, a part de 
representants polítics municipals, representants del món de les finances ètiques i 
cooperativistes i representants del món de les cooperatives d’habitatges amb els següents 
objectius:  
 
-  La promoció d’habitatge de lloguer assequible a través de la construcció per part de 

constructors sense afany de lucre o afany de lucre limitat.  

-  Promocions en dret d’ús.  

http://princesa49doc.tumblr.com/
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-  La promoció de la rehabilitació energètica a través d’empreses cooperatives.  

-  L’impuls a nous règims de tinència diferents a la propietat privada i el lloguer com la 
cessió d’ús.  

 
2- Realitzar un estudi sobre la disponibilitat de solars municipals que podrien ser susceptibles 
de cedir-se en dret de superfície a projectes d’habitatge cooperatiu.  
 
3- Realitzar un estudi sobre la disponibilitat d’edificis de propietat municipal en desús 
susceptibles de cedir-se en dret De superfície a projectes d’habitatge cooperatiu. “ 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que el seu vot serà a favor 

d’aquesta proposta. Entenem que la situació actual és de crisis, s’ha especulat amb la 

vivenda, i els sous són baixos, hi ha una precarietat laboral molt gran i creiem que aquesta és 

una altra manera de donar sortida i construir d’ una manera més solidària i justa. 

Reivindiquem l’article de la constitució que no hi ha manera que es dugui a terme i que les 

administracions hem de fer el possible perquè tothom tingui dret a una vivenda digne. 

 

 

 

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

aquest tipus de propostes es porten amb una bona intenció i tenen bona voluntat, però 

pensem que aquests sistemes no són la poció màgica ni solucionen realment els problemes 

habitacionals. Poden ser sistemes substitutius, alternatius i inclús d’organització pròpia, però 

en cap cas creiem que puguin solucionar ni substituir el deure social que hauria de tenir el 

nostre Ajuntament per garantir l’accés a l’habitatge. Recordar que les cooperatives fa molt 

anys que estan en pràctica i que ha hagut multitud d’estafes perpetrades per cooperatives. La 

cessió d’ús és un recurs vàlid utilitzat des de fa molts anys. És una fórmula interessant però és 

una opció a la que no tothom pot arribar a tenir accés, ja que es necessita d’uns estalvis, 

d’una entrada i poder pagar una quota o un lloguer que malgrat pugui ser raonable a vegades 

no és assequible. No tenim cap problema en donar suport als models de tinença d’habitatge 

que es puguin implantar, però creiem, i per això ens abstindrem, que l’Ajuntament amb els 

seus solars i amb els edificis que pugui destinar, hauria de fer habitatges socials de titularitat 

municipal i establir els mecanismes urbanístics necessaris per limitat les bombolles de preus. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que les cooperatives d’ús tenen com a característica principal que els habitatges 

mai deixen de ser propietat de la cooperativa. De manera que es creen parcs d’habitatges a 

baix cost oberts a tothom i que no desapareixen i que es poden anar incrementant amb els 

temps, de tal forma que es podria consolidar una bossa d’habitatge important i prou 

assequible que ara no tenim. 

 

 

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

exposa que el que està succeint amb les cooperatives a aquesta ciutat no es pot admetre. Em 

sap greu dir-lo, he treballat en una cooperativa durant 22 anys i continuo sent soci. Entenem 

que si s’ha de fer un parc de vivendes assequibles ha de ser públic. No entenem perquè els 

grups que donen suport a aquesta proposta de resolució i que la proposen estan capficats 

amb el tema de la municipalització i ara en canvi amb la vivenda l’Ajuntament o l’empresa 

municipal que té aquesta encomana no ha de fer aquest parc de vivendes. Per nosaltres 

aquest ja és un motiu per oposar-nos, però el que em molesta és que posin d’exemple el 

treball social. Una de les cooperatives que vostès han citat aquí i que posen com exemple 

acaba de rebre una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona qüestionada pel propi interventor 

de l’Ajuntament. Crec en les cooperatives però no crec en la cara dura que té molta gent que 

està al voltant d’aquestes cooperatives. Exemples d’aquests a la ciutat podien posar uns 

quants.  L’opinió pública ha de saber que ens estan intentant colar com a acció social i interès 

altruista, gent que el que està buscant és una feina. La vivenda social l’ha de fer l’empresa 

d’urbanisme. En aquesta ciutat la gent que es mou en aquest món està buscant el seu modus 

vivendi a costa del que paguem tots els mataronins d’impostos.  

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

Ciudadanía, manifesta que el Sr. Martínez ens proposa que hem de cedir espai públic de 

manera indefinida per fer unes vivendes que les ha de fer l’entitat que sigui i que finalment és 

privada. No ho acabo de veure clar i reitero que l’objectiu que trasllada aquesta proposta el 

compartim, tenim un problema molt gran amb una altra bombolla. Està més car el lloguer que 

una hipoteca. Seria molt de compromís fer una intervenció amb polítiques d’oferta. En aquest 

sentit la proposta parla de crear una taula i fer un estudi. No votarem en contra perquè estem 

parlant d’estudiar i veurem com funciona. Crec que el millor camí és el de la promoció pública. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que estan parlant 

d’experiències, que estan funcionant a tota Europa. Fins i tot a països capitalistes. Hem de fer 

el mateix. Tant de bo PUMSA hagués funcionat com caldria, però no ha estat així. Per tant 

hem de mirar altres alternatives i tirar per altres camins.  

 

 

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

societària de qualsevol activitat no implica que hagi de ser mes o menys orientada a una mala 

gestió. Ens sembla molt interessant introduir el tema de la cessió d’ús com un règim de 

tinença en el nou pla d’habitatge que continua pendent però haig de dir que hem estat 

convocats el 20 de juliol per veure la primera versió. No és només una qüestió ideològica, sinó 

eminentment pràctica que estalvia costos i genera un benefici a les dues bandes, també al 

sector públic. És socialment just perquè totes les persones que formen part de la cooperativa 

han de complir els requisits d’accés al registre d’habitatge. Per últim, quan parlem del pla 

d’habitatge, o de vivenda social pública, i es diu que és l’Ajuntament que ha de desenvolupar 

aquesta vivenda, penso que hem de ser conscients que això no serà possible si no hi ha una 

política de país que faciliti allò. Els Ajuntaments necessitem ajuda externa. 

 

 

 

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

Habitatge, manifesta que el debat és molt interessant i penso que el marc adequat per tenir-lo 

és en el marc de treball de aquest pla local d’habitatge que com ha dit el Sr. Teixidor fa uns 

mesos que vam encarregar a una empresa que està fent el treball de diagnosi i el 20 de juliol 

els he convocat per poder presentar aquest treball i també avançar les primeres línies 

d’actuació. Hem de treballar com crear habitatge a un preu accessible o de protecció oficial 

per poder contrarestar la necessitat d’habitatge que té la ciutat. La proposta de resolució que 

presenten és una de les línies que hem començat a treballar com a nova forma d’obtenir 

habitatge assequible i que decidirem si cal crear una taula de treball, si cal fer cessió de solars 

o si cal fer cessió d’ús, o la forma jurídica més convenient per aconseguir el major nombre 

d’habitatge de protecció oficial, que no tot ha de ser de lloguer. Des del govern recolzarem 

aquesta proposta en el ben entès que és una línia de treball a explorar. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix el recolzament a la proposta de resolució fent èmfasi en 

el que hem dit., per obrir aquest debat d’una manera acurada, tranqui-la i serena. Defensem 

allò que és públic per damunt d’altres opcions i a això s’hauria de dedicar PUMSA . Pensem 

que en aquest moment fan falta noves apostes i aquesta podria ser innovadora. Pot ajudar a 

que no s’apugin els preus de lloguer si s’estengués com una modalitat d’accés a l’habitatge. 

Des de l’administració estem obligat a fer aquest tipus d’exploracions en altres terrens. A més 

aquest tipus de cooperatives contemplen la possibilitat de cedir un 10% de l’habitatge a 

habitatge de tipus social. És important que els solars continuen sent públics, no es perd la 

titularitat, i evita l’especulació. Les garanties de l’administració han de ser que l’accés a aquest 

solars s’ha de fer mitjançant un concurs públic. És cert que hauran problemes, com l’aportació 

de capital, però es poden establir mecanismes per ajudar a alleugerir la càrrega econòmica, 

com crowdfunding, emissió de títols participatius, microcrèdits etc. Estudiem i decidim entre el 

màxim de persones possibles què és el que li convé més a la ciutat. Acabaré dient com la Sra. 

Morón que aquest model és un model d’èxit a altres països i que no suposa la desaparició de 

l’estat com a instrument generador de parc públic i no acaba amb la iniciativa privada. 

Interessa anar incorporant models, que representen un pas més en la possibilitat d’accedir a 

un habitatge digne en condicions assequibles. Desitjo que es doni el tret de sortida a l’anhelat 

pla d’habitatge i podem abordar aquestes i altres qüestions que són d’ interès general. 

 

 

 

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

creu que s’ha reconduït el tema. La intervenció del Sr. Martínez posa les coses en el seu lloc, 

així com la intervenció de la Sra. Calpe. Però no podem oblidar coses que estan passant i 

comencen a cansar algunes lliçons de moral. Podem reconsiderar el nostre vot de negatiu a 

l’abstenció, però més enllà és impossible.  

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

Ciudadanía, creu que la Sra. Morón no l’ha escoltat bé. No m’oposo al model de cooperativa, 

comparteixo la tesis que estava defensant el Sr. Teixidó en quant a que el propi model 

societari no té implicació, al cap i a la fi el que importa és la finalitat no el model. Però també 
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he de dir que el model cooperatiu està funcionant en molts llocs, però no oblidem que com per 

exemple en Barcelona, on més cooperatives  havia com a forma d’accedir a la vivenda era en 

la Bonanova. Bé, és un model amb el que no estem en contra però ens abstenim perquè  hi 

ha certes coses que no hi veig clares.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

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

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

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

 

 

18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE LES CONDICIONS LABORALS 

A LES EMPRESES DE MULTISERVEI. 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de 

resolució següent: 

 
“Des de 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions posseeixin 
un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar salaris, utilitzant 
societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un empobriment de la treballadora i el 
treballador. 
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Que aquesta  pràctica ha estat utilitzada de forma massiva  per les anomenades "Empreses  
Multiservei" que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials 
fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autentica ruptura del mercat laboral i que 
estableixen competències deslleials fruits d'aquesta maquinació que altera de forma més que 
premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat i seguretat. 
 
Les Administracions Públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, produint-se 
ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la utilització  de  ma  
d'obra  provinent  d'aquest  model  d'empresa  i  que  redueix substancialment els salaris 
d'aquestes persones treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui 
còmplice de nefastes pràctiques. 
 
L'informe presentat per la UGT de Catalunya que demostra la relació directe que a la Regió 
Metropolitana  de Barcelona es dona entre, els Eros d'extinció i les Empreses Multiservei 
resulta exemplar de Ia enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a tota la ciutadania, 
condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors. 
 
Motius sobrats que ens porten a demanar que sigui portat al ple el següent ACORD: 
 
1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs  de  
condicions,  per  evitar  la  utilització  directe  o  indirecte  d'empreses multiservei a 
l'Administració Pública, a excepció d'aquelles que respectin sempre el conveni sectorial 
corresponent al lloc de treball en missió, per a qualsevol treballadora o treballador que efectua 
el servei atorgat. 
 
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre d'inspectors de 
Treball i crear un òrgan d'actuació específic que persegueixin el que es un frau encobert a la 
seguretat social o per defecte aquesta actuï d'ofici. 
 
3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal i 
administració que estableixi els criteris per millorar la regulació de les subcontractacions i 
eradicar del territori pràctiques espúries en la contractació. 
 
4. El Ple insta al Congres dels diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral, 
origen d'una exclusió social sense precedents. 
 
5. Enviar copia d'aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President de la 
Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo I la Consellera de Treball.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, destaca d’aquesta proposta de resolució la defensa dels 

convenis col·lectius, entenent que aquests són el millor instrument per salvaguardar els 

interessos de la classe treballadora. I que, per tant, aquelles empreses que no s’acullen a la 
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negociació col·lectiva, en cap cas han de poder establir relacions contractuals amb 

l’Ajuntament de Mataró. Pel que fa al tema de la incorporació de clàusules socials 

incorporades als plecs de condicions dels concursos públics, ja en el mandat passat el nostre 

grup municipal va instar  al govern a introduir clàusules socials en la contractació pública. De 

fet, existeix una guía pràctica d’aquest Ajuntament que estableix: “és voluntat d’aquest 

Ajuntament millorar la contractació pública amb la millora dels actuals criteris de sostenibilitat i 

responsabilitat social, i amb la incorporació de noves clàusules que aprofundeixin en el 

desplegament d’una política de contractació pública que vagi en la línea no només d’executar 

obres, prestar serveis o adquirir béns, sinó que permeti desenvolupar i assolir objectius 

socials, ètics i mediambientals, en el cas que resulti adjudicatària una empresa multiserveis, 

aquesta haurà d’aplicar als treballadors adscrits al servei el conveni col·lectiu sectorial 

corresponent a l’activitat per a la qual hagi estat contractada”. Entenem que aquesta és la 

línea de treball que ha d’emprar el nostre Ajuntament que ha de contribuir a què en les seves 

relacions contractuals prevalguin altres aspectes a més d’una oferta econòmica atractiva.  

 

 

 

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

suport a la proposta de resolució, ja que compartim la proposta. Considerem que en part ja es 

treballa des de l’Ajuntament amb les clàusules socials, i donarem suport en la resta de punts. 

 

 

 

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

que votarà a favor. Les empreses de serveis integrals presten qualsevol servei que se’ls hi 

demana, el seu objectiu social és la prestació de serveis auxiliar i terceres empreses, i regulen 

les seves condicions laborals mitjançant convenis propis, amb sous mínims i pitjors condicions 

que dins dels convenis col·lectius. Contractar-los suposa un estalvi per l’usuari però a costa 

d’empitjorar i precaritzar les condicions laborals i salarials dels treballadors. Incloent un codi 

ètic i social entenem que la proposta sortirà endavant. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que la proposta enviada pel secretari d l’UGT en la comarca, tot i que va demanar que 

s’entrés en temps i forma, està entrada a temps però no en forma. Estem davant d’una 

proposta de resolució que en quatre dels seus cinc acords no ho és, és més una declaració 

institucional. Es troba a faltar que s’hagi obviat el tema de la representació sindical, que és un 

dels problemes que tenen aquestes empreses. Creiem que no és certa la circumscripció que 

es fa de la creació d’aquest tipus d’empreses a la reforma laboral del 2012. Em sembla injust 

dir que la reforma laboral és molt dolenta quan Govern i Sindicats han firmat una de les majors 

ofertes de treball públic dels últims anys. Nosaltres votarem a favor del primer dels acords, els 

altres no s’haurien de votar al tractar-se de declaracions institucionals, tal i com regula el ROM 

que quan interessa l’apliquem al peu de la lletra i quan no interessa no. Si el text es manté tal 

com està no el recolzarem. 

 
  

 

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

Ciudadanía, considera la proposta d’una gran dificultat tècnica, si som rigorosos. Primer la 

proposta més important que ens vincula com Ajuntament crea grans problemes, ja que no 

podem establir des de l’Ajuntament el marc normatiu de les relacions laborals, i tenim els 

nostres dubtes de si l’Ajuntament pot rebutjar una empresa perquè no ens agradi el seu marc 

normatiu laboral. En segon lloc, les empreses que venen a la contractació pública són 

empreses que tenen convenis sòlids i raonables, i si és així es pot negociar la contractació, si 

és legal la subcontractació nosaltres no la podem negar. En aquest sentit ens abstindrem, 

però és evident que hi ha un problema en el marc de les relacions laborals, i s’ha avançat cap 

a un marc de competència laboral. El que s’hauria de fer és presentar aquesta proposta al 

Congrés que és on hi ha competència per votar aquest tema. 

 

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

de contractació responsable, clàusules socials de l’Ajuntament, es va dir que al cap d’un 

temps es faria una sessió extraordinària per valorar el resultat, i esperem en un futur aquesta 

sessió. Votarem a favor, encara que pugui ser algun punt una declaració institucional. 

 



 69 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que quan es va 

culminar el ple en el qual es va pactar el tema de les clàusules de contractació responsable i  

la guia que ho acompanyava, ja es va debatre l’assumpte de les empreses multiserveis. Vull 

aprofitar per reconèixer la tasca dels sindicats en la defensa dels drets dels treballador en tots 

els àmbits. Estem anant a una desregulació del mercat laboral en tots els sentits, i s’ha de 

reconèixer el treball dels sindicats en aquesta lluita. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que UGT presenta 

aquesta proposta de resolució a tota Catalunya. També dir que no estem demanant que 

s’incompleixi ninguna llei, però si que es pot deixar d’utilitzar, i per exemple si es podria 

puntuar més alt aquelles empreses que apliquen convenis sectorials. L’administració haurien 

de donar exemple. 

 

 

 

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

precisa que a l’acte nº 8 de la junta de portaveus prèvia al Ple, manifesta sobre una DEI de 

VOLEMataró que pel seu contingut s’ha de presentar com una proposta de resolució, no com 

a declaració institucional. Dit això la reforma laboral ha fet que l’ocupació interanual augmenti 

en un 3,79 en una ciutat com Mataró, i que s’ha recuperat més del 68% de treballs destruïts.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, afegeix una dada dient 

que aquest mes la paga doble de la seguretat social s’ha realitzat a crèdit. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

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

de Catalunya.  

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

Partido de la Ciutadanía.  

 

 

 

 

19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE GARANTIR 

LES MESURES DE SEGURETAT EN ACTES MULTITUDINARIS A 

MATARÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“Des del Juny del 2015 Espanya es troba en el nivell 4 d'alerta antiterrorista. És per això que 
des dels diferents cossos de seguretat que tenim a l'estat i des del Ministeri de l'Interior s'han 
fet un seguit de requeriments als diferents Ajuntaments per tal que adoptin mesures de 
prevenció i per tant de seguretat en els seus municipis, sobretot per al que fa referencia a 
actes multitudinaris.  
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En el nostre cas, i per proximitat de dates podríem parlar de la festa de Les Santes, la nostra 
festa major. Que aglutina a moltíssima gent, ja no tan sols de la ciutat sinó d'arreu d'indrets.  
 
És per això que creiem necessari garantir totes les mesures de seguretat i més tenint en 
compte les diferents recomanacions que hi ha al respecte. Com podria ser, per posar un 
exemple, la instal·lació de blocs de formigó per blindar aquells actes que puguin tenir gran 
afluència de públic, o vetar aquells vehicles pesats que circulin a prop de la celebració 
d’aquests actes.  
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament de 
Mataró sol·licita l'adopció dels següents acords:  
 
1.- Atendre i complir amb les recomanacions dels diferents cossos policials de l’estat i del 
Ministeri d'Interior per blindar amb mesures efectives de seguretat i prevenció aquells actes 
amb una elevada afluència de persones a Mataró.” 
 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que no entenen aquesta proposta. 

Des de que es produeix l’alerta de seguretat 4, tots els cossos de seguretat de l’estat prenen 

més mesures i uns protocols determinats per l’alerta terrorista. A Mataró es prenen totes les 

mesures pertinents en aquest sentit. Quan arribin les Santes tant els Mossos com la Policia 

Municipal compleixen el protocol d’ alerta de seguretat sol·licitat. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, indica que votarà negativament la proposta per oportunista i 

alarmista, ja que dona a entendre que les mesures de seguretat no s’estan complint com 

correspon, i l’ Ajuntament de Mataró ho està complint correctament. Li dic no a la proposta. 

 

 

 

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

manifesta que votaran en contra, ja que hi ha una normativa de la Generalitat que regula les 

mesures de seguretat en actes multitudinaris, i que regula les mesures de protecció a les 

entitats i organismes, i estem segurs que des del Govern es compleix la normativa. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que el que ens demana és que fem cas a la Conselleria d’interior i al Ministeri de Interior, i 

entenc que ja es fa. Però votarem a favor, no ens abstindrem, ja que en el seu dia amb les 

processons de Setmana Santa, moltes van acabar sense protecció ja que no es complien les 

mesures de seguretat. Entenem que les mesures es compleixen però a vegades convé 

recordar-ho, encara que reconec que és oportunista 

 
 

 

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

Ciudadanía, diu que tot el que podem sumar en mesures de prevenció no podem votar en 

contra, recordant els últims atemptats, si alguna cosa passa vull tenir la consciència tranqui-la. 

Les Santes mobilitzen a moltes persones, i qualsevol mesura addicional serà benvinguda i 

votarem a favor. 

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

contra, ja que sembla que no s’estaven prenent les mesures de seguretat adequades, quan 

sabem que els professionals, Mossos i Policia Local estan complint els protocols de forma 

professional i intenten millorar any rere any. Creiem que amb aquesta proposta s’està induint 

a la por i l’alarma i per tant la votarem en contra. 

 

 

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

diu que les mesures que es demanen són les que s’estan complint i les que corresponen des 

de juny del 2015 que el Govern va decretar l’alerta 4, els cossos de seguretat que actuen en 

la nostra ciutat compleixen els protocols. En la festa d’aquest any es mantindran les mesures 

ja adoptades i es reforçaran les diferents mesures de seguretat que des de protecció civil, 

Policia Local i Mossos s’han dissenyat. Hem de dir que no a la proposta, ja que el que es 

demana s’està aplicant i més. 

 



 73 

 

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

que sembla com si tot el que presenta Plataforma per Catalunya és oportunista o innecessari. 

No posem en dubte que els cossos de seguretat no actuïn bé, ho fan, però es pot fer més i 

millor. En cap moment diem que no hi ha un Pla de prevenció, ja que el que demanem amb la 

proposta de resolució, és que es compleixin totes les mesures i no ens deixem cap 

recomanació per aplicar. L’Ajuntament compleix les mesures però no totes, i això es va poder 

comprovar al sol·licitar informació de les mesures de seguretat multitudinàries que s’apliquen 

com per exemple a la Cavalcada de Reis. Un altre qüestió és si els agents de la Policia Local 

tenen formació antiterrorista, m’ho pregunto ja que ho desconec, i crec que és necessari, ja 

que poden trobar-se amb situacions en aquest sentit. 

 

 

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

diu a la Sra. Lora que pot estar tranquil·la ja que s’estan complint totes les mesures de l’alerta 

4 i es podrà comprovar a les Festes de les Santes. Vull aprofitar per desitjar una ràpida 

recuperació als dos policies locals que han estat ferits a Gavà. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que l’actuació dels cossos de seguretat no 

depèn d’aquest proposta. Son professionals saben el que han de fer i ho fan. És un tema molt 

sensible i s’ha de traslladar un missatge de tranquil·litat a la gent de Mataró de que confiïn en 

la professionalitat dels cossos de seguretat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

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

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

20  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

CREAR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE PARETS MITGERES. 

 

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

resolució següent: 

 
“El marc normatiu municipal i l’interès polític en general sobre el paisatge urbà respecte la 
construcció privada s’ha centrat durant molt temps a no crear distorsions en l’entorn seguint 
les normes tradicionals de composició. Un criteri lògic, però que ha deixat poc marge a la 
creativitat de projectes singulars que poguessin enriquir i dotar de color el paisatge de la 
nostra ciutat, com per exemple la seva aplicació sobre grans buits visuals com són les parets 
mitgeres. 
 
Les parets mitgeres són una realitat palpable a tots els barris de la ciutat. Parets anònimes, 
noves o sorgides d’algun canvi urbanístic en l’entorn, divisòries de propietats, sense cap mena 
de protagonisme en l'aspecte exterior de l'edifici, que queden exposades a la nostra visió, en 
permanent estat provisional. Parets que suposen fractures en el teixit urbà i discontinuïtats en 
el seu paisatge.  
 
Podríem continuar valorant l’existència d’aquestes parets mitgeres com un problema privat o 
atorgar-li, com proposem, una atenció política com espai de possibilitats i millora de l’entorn.  
 
Si es transcendeix l’aspecte purament urbanístic i s’aprofita l’esperit cultural i artístic de la 
nostra ciutat amb un treball coordinat entre els departaments de Cultura, Via Pública i 
Urbanisme de l’Ajuntament es pot aconseguir un projecte potent que no només beneficiï la 
ciutadania sinó que revalori la imatge de Mataró de cara a l’exterior. 
 



 75 

Així doncs, la integració d’aquestes discontinuïtats urbanes de Mataró dins el teixit urbà que 
les envolta, podría ser un nou objectiu per a la recuperació de parets mitgeres amb projectes 
arquitectònics d'integració que busquen dotar de significat aquests espais, aportant identitat 
cultural i social a llocs que l'havien perduda i posant en valor els indrets on s’aplica. 
 
En aquest sentit, identificar i intervenir amb una planificació a llarg termini en les parets 
mitgeres descobertes de la ciutat com a espai creatiu on desenvolupar projectes singulars 
d’art urbà pot permetre, amb una bona organització, assolir objectius múltiples com: 
 
- Potenciar la imatge i atractiu de la ciutat. 
- Contribució a la revalorització de finques i àrees urbanes degradades. 
- Reactivació del comerç en punts d’escassa mobilitat urbana. 
- Redescobriment de la ciutat com espai creatiu. 
- Promoció del col·lectiu d’artistes visuals de Mataró. 
 
Per tot el que s’ha expressat, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Identificar i catalogar les principals parets mitgeres de la ciutat susceptibles de 
transformar-se en un espai creatiu que les integri al seu entorn.  
 
Segon. Informar i establir acords amb les propietats, privades o públiques, de parets mitgeres 
potencialment beneficiàries de la iniciativa per permetre la intervenció artística, propiciant un 
treball conjunt entre experts i artistes per definir el pla d’execució i conservació del projecte. 
Partint d’un compromís de no intervenció sobre la mateixa en un període mínim que caldria 
establir. 
 
Tercer. Desenvolupar el Programa de Recuperació de Mitgeres, un projecte d’actuació anual 
sobre les parets mitgeres de la ciutat de Mataró sota els criteris descrits anteriorment i dotar-lo 
de pressupost per a la intervenció anual sobre 3 / 5 parets mitgeres de la ciutat. El projecte 
haurà de definir el marc conceptual de l’acció, el procés i metodologia per la selecció d’autors i 
obres, el calendari d’execució i el cost. 
 
Quart. Informar del projecte al col·lectius d’artistes visuals de la ciutat i als Consells 
Territorials municipals perquè puguin intervenir i aportar criteris per prioritzar anualment 
aquelles parets mitgeres amb un major potencial per assolir millores en el paisatge urbà del 
seu entorn. 
 
Cinquè. Finalment, realitzar també un directori de parets sense ús, susceptibles de ser 
oferides a entitats i grafiters, per fer-hi actuacions amb permís i d’acord amb els criteris 
artístics que s’acordin. “ 
  

 
 
 

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

clara aquesta proposta de resolució. Creiem que es pot permetre alguna pintada en algun lloc 

determinat, però no crec que a nivell de ciutat  sigui un qüestió compartida per la resta de 

veïns de Mataró. Crec que no és dolent que hi hagi una certa netedat en les parets de tàpies, 
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moltes d’elles privades i que l’Ajuntament tampoc pot promoure res que no vulgui aquesta 

propietat privada. Respecte el punt anterior l’Alcalde ha fet una intervenció que trobo molt 

lletja tenint en compte que no teníem dret a rèplica. Crec que és un tema molt sensible, però 

la polèmica s’ha creat perquè qui presentava aquesta proposta era Plataforma per Catalunya, 

si hagués estat presentada per una altra formació, possiblement segurament el sentit del vot i 

el tarannà de les intervencions hagués estat completament diferent. Li demanaria a l’Alcalde 

que no utilitzes en aquesta cas la seva figura d’Alcalde com una figura autoritària. 

 

 

 

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

respecte a la proposta presentada per Esquerra Republicana, entenem que l’espai públic ha 

de ser obert i que convidi  a la interacció i a la participació. El murs i les tanques que hi ha pels 

carrers i les places, nosaltres els entenem com a espais públics també. En aquest sentit 

pensem que cal revisar les ordenances de civisme i de publicitat que generalment s’han 

emprat amb finalitats repressives. Un grafiti ben fet és un element que dona valor artístic i fa 

agradable la ciutat. Cal tenir present que les parets són un espai per expressar el malestar, 

opinions polítiques. Altrament seria contradictori plantejar pintar Mataró de color rosa i 

censurar els murals que puguin tenir contingut polític i social. Es podria a través dels murals 

donar a conèixer els nostres mataronins il·lustres, també les efemèrides i les figures del nostre 

imaginari local, i es podrien aprofitar aquestes parets en desús i que a més a més són lletges. 

És una bona proposta que caldria treballar i desenvolupar. 

 

 

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

manifesta que tenien clar que era una bona proposta i que li havíem de donar suport, però 

sentint al Sr. Cuellar em fa por, perquè quan em pinten a mi els autors  són uns feixistes, però 

quan envio als meus a pintar uns altres, llavors és llibertat d’expressió. Si anem per la via del 

que proposen els senyors d’Esquerra Republicana em sembla genial, hi ha exemple de pobles 

a Catalunya, que s’estan promocionant amb festivals d’art urbà. Potser, ens quedem una mica 

curts, perquè a nosaltres ens sembla que a més d’alguna paret mitgera es podria millorar 

també, per exemple, el pont de sota de l’accés a la platja de Sant Simó, accés al front marítim 

que volem promocionar i que algú ha deixat fet una porqueria perquè va exercir, segons el Sr. 

Cuellar, la seva llibertat d’expressió. A aquesta gent mai se’ls aplica la ordenança de civisme. 
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Creiem que és una bona proposta i que es deu ampliar i que com a promoció de ciutat ens 

sembla una molt bona oportunitat. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que donaran suport. 

En una ciutat que practica l’art urbà, fins i tot es fan itineraris turístics, la pròpia gent del barri 

ho conserva i participa en la selecció de què és el que es pintarà i s’ho fan seu. Això genera 

un respecte i una estimació. Tenim com exemple la Plaça de la Cirera on van venir un grup de 

cent voluntaris que li van donar color i alegria. No hi ha ni la meitat de destrosses que hi havia 

abans. Tenim a Mataró molts artistes reconeguts com Loite, que ha rebut molts premis i és un 

lluitador. També tenim a Kene, Moment, Ros de Cirera, també al col·lectiu Fatal Faith segur 

que em deixo algú. Els circuits turístics funcionen, anem a treballar-lo. 

 
 
 
 

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

Ciudadanía, diu que és difícil afegir més coses. Compartim gran part de tot el que s’ha explicat 

i votarem a favor. Creiem que és una bona mesura de dignificació de la ciutat i mobilització de 

la ciutat. Té una sèrie d’elements molt interessants. Votarem a favor. 

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

Habitatge, respon que malgrat que considero que la proposta és bona penso que no estem 

encara en el grau de preparació i normativa per poder admetre-la tal i com es presenta. Penso 

que el concepte de mural artístic que proposa és una experiència interessant com a projecte 

que doni valor afegit a un entorn i per resoldre problemes de configuració de l’espai, però cal 

alguna cosa més que determinar quines mitgeres queden buides i establir una participació per 

poder fer un mural. Tenim el projecte de treballar una ordenança del paisatge urbà que ha de 

ser el marc normatiu adient per poder tirar endavant aquests projectes i evitar que les 

peticions que puguin haver acabin sent murals reivindicatius a on no hi hagi ni un criteri ni un 

òrgan decisori de quina és l’actuació artística adient i ens acabem trobant, com al mandat 

passat, que vam acabar decidint una moratòria d’autoritzar murals perquè finalment eren 



 78 

murals reivindicatius. Per poder definir amb molt de rigor i amb molta serietat i de manera 

objectiva, cal tenir una normativa que reguli quins són els espais que volem que siguin un 

espai artístic per que siguin part de una ruta turística. Per això em sap greu que no puguem 

tractar aquest tema des d’ una altra òptica que no sigui una proposta de resolució i el tractem 

com una eina de embellir el nostre paisatge urbà i de solucionar problemes arquitectònics i no 

acabar fent un recull de parets on poder fer murals reivindicatius. Per això, malgrat entendre i 

compartir el fons i la filosofia de la seva proposta no podem donar suport tal i com la planteja. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que la part 

positiva és que tots els grups incloent el govern consideren una idea a treballar. Entenc que la 

dinàmica per arribar-hi consideren que és a través de l’ordenança del paisatge urbà, altre cosa 

és que fins arribar a la regulació total i fins que es va treballant no es puguin establir estacions 

intermitges. Per exemple, tota la paret de Can Marfà, malgrat que ara està en mal estat, es va 

fer una intervenció que crec va millorar enormement aquella zona. Crec que són operacions 

que es podrien fer en altres llocs sense necessitat d’estar lligats a una ordenança del paisatge 

urbà formalment feta. Crec que una mica estem tots d’acord amb això. 

 

 

 

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

que escoltant la Sra. Calpe he recordat el mural que hi ha a Cirera on la van dibuixar a vostè. 

Suposo que és això el que no li agrada, que hi hagi crítica social i que democràticament els 

veïns decideixin que volen pintar a les parets del seu barri. Les seves paraules em remeten a 

una actitud censora, vostè té por a la llibertat d’expressió de la ciutadania i té un concepte de 

l’art molt esquifit. Caldrà fer pedagogia perquè entre els membres del govern municipal hi ha 

aquesta por a donar llibertat d’expressió a tots els col·lectius que tenen alguna cosa que 

expressar en aquests espais, que ara mateix són grisos i no aporten res a la nostra ciutat. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica al sr. Cuèllar, ja que vostè ha tingut una 

certa familiaritat amb rellegir actes, que repassi la intervenció de la Sra. Calpe que crec que 

no ha dit res del que vostè ha explicat, i per tant ella no pot contestar però jo si ho faig en 

defensa seva, perquè em sembla que no ha mencionat en cap cas la censura a cap dels 

murals que hi ha a la ciutat de diferents matèries reivindicatives. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Plataforma per Catalunya (1).    

 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

21  - PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA 

RESPECTE LA INSTAL•LACIÓ DE PARCS DE SALUT. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta el prec següent: 
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“Els Consells de Salut i Gent Gran ,i alguns Consells territorials han efectuat la demanda de 
parcs de salut.  

Els nostres majors constitueixen un sector de la població en continu creixement, que a més de 
viure més, el més important és que ho puguin fer amb la màxima qualitat de vida i en aquest 
sentit l'exercici físic juga un paper fonamental. 

Els parcs bio saludables són espais verds situats a les ciutats, compostos per diferents equips 
de gimnàstica, que permeten mantenir la forma física i prevenir o tractar diferents molèsties o 
lesions concretes. Estan dissenyats per a la pràctica d'exercici físic d'adults a partir de 40 anys 
i són especialment recomanables per a majors de 60 perquè els permeten millorar la mobilitat, 
augmentar la flexibilitat i tonificar la musculació de tot el cos. 

A més dels beneficis directes sobre la salut dels usuaris,  acosten i consciencien als majors de 
la importància de realitzar exercici físic i permeten una interacció social entre ells. 

 
En el marc d’estratègies de promoció d’estils de vida saludables de la Secció de Salut de 
l’Ajuntament, es van proposar  una sèrie d’accions sota el lema Posa’t en marxa i suma salut! , 
que complementaven les ja existents: els recorreguts per la ciutat del programa “A peu, fem 
Salut! 32 itineraris urbans per Mataró” (Premi Estratègia NAOS 2015 a la promoció de 
l’activitat física en l’àmbit familiar i comunitari) i el parc urbà de salut ubicat a la zona sud-oest 
de la ciutat (Parc de Cerdanyola). 
 
També es contemplava la instal.lació d'un nou parc de salut en la zona sud-est de la ciutat, al 
barri del Palau-Escorxador,         
 
Actualment es té coneixement que durant aquest any  s'ha de realitzar la instal.lació de 2 nous 
parcs de salut, el parc de Mar i el parc de la Biblioteca Antoni Comas. 
 
Per tot l'esposat amb anterioritat li demanem i preguntem al Govern 
 
 
PRIMER – Quan està prevista la instal·lació dels parcs de la Biblioteca Antoni Comas i la del 
parc del Mar. 
 
SEGON – En quina fase es troba el disseny i elaboració de l'eina informàtica (URL)  
d'itineraris urbans amb geolocalització? 
 
TERCER -Que es dotin els propers pressupostos d'una partida per continuar la instal.lació 
d'altres parcs.” 
 

 

 

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

exposa que els objectius de “Posa’t en marxa i suma salut” anaven en la línia de fomentar la 

pràctica d’activitats físiques i promoure la ciutat con un espai afavoridor de la salut i de la 

sociabilització i facilitar eines d’activitats físiques. Per això es van portar a terme iniciatives en 
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les quals van participar 170 persones aproximadament. El parc de mar està previst que 

s’inauguri al voltant del mes d’octubre. L’eina de geolocalització està en fase de prova pilot. 

S’han fet una sèrie d’enquestes que estan pendents de validar. Pel que fa referència als 

propers pressupostos van quedar amb els espais públics, secció de jardineria, que es faria un 

anàlisis de quins espais són els adequats per instal·lar parc de salut, que encara que és una 

demanda veïnal seria bo que tinguéssim una distribució territorial equitativa. Estem d’acord en 

incorporar una partida als pressupostos de l’any proper però volem tenir el mapa al llarg 

d’aquest any i poder posar data pel pressupost en base a un projecte concret. 

 

 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

CONCURS DE LA MILLORA ESTRUCTURAL DE LA SALA DE 

COORDINACIÓ DE LA POLICIA LOCAL. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“L’any passat, l’ajuntament de Mataró va convocar el concurs per la “MILLORA 
ESTRUCTURAL DE LA SALA DE COORDINACIÓ I RENOVACIÓ DE L’INTEGRADOR DE 
COMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ”, expedient 
22/2016. 

El 03/10/2016 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte a l’empresa 
“ALUVISA”. 

El 11/10/16 es va formalitzar el contracte entre l’empresa adjudicatària i l’ajuntament de 
Mataró. 

El 03/11/16 el decret 7911/2016 va admetre a tràmit dos recursos de reposició contra l’acord 
d’adjudicació, presentats per les altres dues empreses que no havien estat adjudicatàries 

El 30/01/2017 la Junta de Govern Local acorda la resolució dels recursos de reposició contra 
l’adjudicació del contracte, desestimant els recursos. 



 82 

El Plec de clàusules administratives particulars d’aquest expedient especifica, entre d’altres: 

Clàusula quarta:: Durada del contracte 1. El termini màxim per a la realització del projecte serà 
de tres mesos des de la data de signatura del contracte. 

Clàusula Vint-i-cinquena.  Recepció dels serveis. El projecte no es donarà per tancat fins que 
tots els sistemes estiguin funcionant sense cap incidència i amb el rendiment esperat del nou 
sistema. 

Clàusula Trenta-unena. Compliment defectuós i demora. L’incompliment del termini 
d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari,  facultarà l’Administració 
perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança o aplicació de les penalitats prescrites per les disposicions 
vigents. 

El Plec de condicions tècniques d’aquest expedient especifica, entre d’altres: 

Condició tercera. 1r. Termini d’Execució. La duració  del projecte  complet s’haurà de realitzar  
en un termini màxim de 3 mesos  des de la signatura del contracte.2a 1a. 3.2.1. Acceptació de 
la instal·lació. El projecte no es donarà per tancat fins que tots els sistemes estiguin funcionant 
sense cap incidència i amb el rendiment esperat del nou sistema. 

A data d’avui, els treballs encara no s’han acabat i, a més a més, els operadors de la sala de 
coordinació de la policia local fa mesos que han de treballar en condicions deficients, en un 
espai annex no adequat, donat que es una tercera part de l’espai del que disposaven abans, 
en condicions laborals mínimes i amb equips informàtics que generen molta calor i en un 
espai amb ventilació clarament insuficient.. 

Atès que a data del Ple del mes de juliol hauran transcorregut 8 mesos i 25 dies des de la data 
de formalització del contracte. 

Atès que al contracte signat en data 11/10/2016 s’especifica que “El termini màxim per a la 
realització del projecte serà de tres mesos des de la data de signatura del contracte.” 

Atès que a data de Ple del mes de juliol hauran transcorregut 5 mesos i 6 dies de de la data 
de la resolució dels recursos. 

Atès que no s’ha acordat formalment amb la empresa adjudicatària cap suspensió de l’entrega 
i subministrament dels equips contractats, quan la clàusula 3.2 dels plecs administratius 
atorguen a l’ajuntament la potestat de suspendre els treballs. 

Atès que el TRLCSP text refós de la Llei de contractes del sector públic art. 223.d. Causes de 
resolució del contracte: La demora en l’acompliment dels terminis per part del contractista. 

Atenent tota l’exposició, el grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta: 

1) Per quina raó no s’han complert les clàusules dels plecs administratius i la condició 
dels plecs tècnics en la que es diu que “El termini màxim per a la realització del projecte serà 
de tres mesos des de la data de signatura del contracte” i “L’incompliment del termini 
d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari,  facultarà l’Administració 
perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança o aplicació de les penalitats prescrites per les disposicions 
vigents.” ? 
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2) Pensa el govern seguir sense aplicar les clàusules abans citades ? 

3) Donarà el govern solució a la manca de condicions laborals mínimes dels operadors de 
la sala de coordinació? I quina serà aquesta solució i en quina data?” 

 

 

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

diu que respecte a la primera pregunta, explicar que els incompliments en quant a les 

execucions dels treballs són deguts a dos motius i que estan relacionats amb les resolucions 

de dos recursos que van interposar les dues empreses que van participar en la licitació i que 

qüestionen la viabilitat tècnica de la proposta presentada per la empresa adjudicada. Per això 

es van paralitzar els treballs fins que no estiguin resolts els recursos, que es van resoldre amb 

acord de la Junta de Govern el 30 de gener del 2017 amb la desestimació; es va notificar a 

l’adjudicatari que es podien reprendre els treballs. El segon motiu, una vegada iniciats els 

treballs, durant el desmuntatge del mobiliari antic es va descobrir que la instal·lació i el 

cablejat existent estava molt deteriorat i calia sanejar i reinstal·lar tot el sistema  abans de 

implementar el nou sistema. Els mesos d’abril i maig es van destinar a realitzar aquestes 

tasques prèvies a la instal·lació del cablejat, demorant l’execució dels treballs objecte del 

contracte. El retard no seria imputable a l’adjudicatari, per això no hem plantejat penalitzar-los. 

A la segona pregunta, li confirmo que com a govern, els serveis tècnics de l’àrea, tenim la 

voluntat d’ aplicar totes les clàusules que regeixen el plec de contractació de tots els serveis 

que es liciten. En aquest cas en concret, els treballs encara no han finalitzat i no descartem 

obrir expedient en cas de demora no justificada i imputable al contractista. En quant a la 

tercera pregunta, li confirmo que els operadors de la sala de policia local estan treballant en 

un espai que s’ha habilitat de forma provisional i que estan treballant en unes condicions 

mínimes necessàries. El propi servei de riscos laborals de l’Ajuntament ha estat fent el 

seguiment i ens ha fet diverses recomanacions per adoptar una sèrie de mesures que s’estan 

duent a terme. Atesa la provisionalitat d’aquesta ubicació i l’estat que es troba la execució del 

contracte, no preveiem que s’allargui molt més, es preveu que a principis de setembre estarà 

la sala en funcionament amb plenes garanties. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, s’alegra que la Sra. 

Moreno digui que els serveis tècnics compleixin escrupolosament totes les clàusules 

administratives com tècniques, però segurament no serà l’última vegada que sentirem parlar 

de l’empresa ALUVISA que ja ha estat sancionada altres vegades. 

 

 

 

 

23  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER CONTRIBUIR A MANTENIR 

ELS CARRERS NETS D’EXCREMENTS DE GOSSOS. 

 

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

prec li sigui contestat per escrit. 

 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES REFERENT A 

L’INCIDENT DEL PASSAT DIA 2 DE JUNY AL CARRER CARLES 

PADRÓS. 

 

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

pregunta li sigui contestada per escrit.  

 

 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER CONÈIXER 

EL FUTUR DE LA CASA DE LA CULTURA. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“El 2013 el Ple  de l’Ajuntament va ratificar els termes de l’acord amb la Plataforma Salvem 
Can Fàbregas. El primer dels pactes feia referència a la reconstrucció de la nau de Can 
Fàbregas a l’emplaçament que es determinava, per tal d’acollir-hi la Casa de la Cultura 
Popular i divulgar així el patrimoni cultural de Mataró en general i de la Festa Major de les 
Santes en particular. 

La data fixada com a límit per a la consecució d’aquest acord va ser el 24 de juliol de 2015. 

En la nostra opinió, la idea de la Casa de la Cultura o de la Casa de la Festa, tal com s’ha 
portat a terme a altres poblacions catalanes (com per exemple Vilafranca del Penedès, Reus, 
Barcelona, Tarragona, Igualada, ...) segueix tenint vigència i interès. 

A totes aquestes ciutats, la Casa de la Festa és constitueix en un equipament cultural que 
permet la conservació i exposició dels elements del Seguici Popular de la ciutat i que explica i 
difon les característiques i el fons de les Festes. 

En aquest sentit, ja el 2011 portàvem al programa aquesta iniciativa i proposàvem adequar 
Can Marfà per tal que es convertís en la Casa de la Festa de Mataró. Seguim pensant que 
seria un lloc idoni. 

Hem fet preguntes al Ple de l’Ajuntament en relació al cost de reconstrucció de Can Fàbregas 
per acollir la Casa de la Cultura i a les intencions del govern al respecte, i hem rebut en 
general respostes poc entusiastes i reconeixent un cost econòmic difícil d’assumir per la 
ciutat. 

Per altra banda, hem pogut comprovar que aquest any l’exposició fotogràfica de les Santes es 
portarà a terme a Can Marfà. També s’hi instal·larà la tradicional botiga de3 les Santes. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC - Moviment d’Esquerres efectua el següent prec: 

1. L’exposició fotogràfica i la botiga de les Santes, són els primers indicis que s’està treballant un 
emplaçament alternatiu per a la Casa de la Cultura Popular? 

2. Disposen d’algun estudi que indiqui si tècnicament s’hi podria fer i quan costaria l’adequació 
dels espais?” 
 
 
 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, respon no 

a la primera part de la pregunta. La botiga de les Santes necessitava més espai i a Can Marfà 

podem disposar. També estem convençuts que la botiga de Santes i l’exposició sumen i es 

retroalimenten pel que fa a la difusió de la festa. Portem al públic a un equipament que encara 
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és jove i considerem molt important per a la ciutat com és Can Marfà. A la segona pregunta, 

també la resposta és no. Perquè no ens ho hem plantejat, creiem en el projecte de consens 

polític i social que ve de governs anteriors i que situa Can Marfà al Museu de la ciutat .És un 

projecte ambiciós però no volem renunciar. 

 

 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, havent arribat a les 12 de la nit dona per 

finalitzada la sessió ordinària del Ple del mes de juliol. Recorda als grups municipals que han 

de comunicar a la Secretaria General quines de les preguntes de l’ordre del dia que han 

quedat pendents de contestar, les que volen que siguin contestades al proper Ple ordinari o bé 

per escrit.  

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 00:00 hores del vespre, el Sr. President 

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

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