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ACTA NÚM. 09/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de setembre 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) 
S’incorpora a la sessió en punt núm. 8 de l’ordre del dia 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA-DELEGADA (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) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
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És excusat el Sr. José Luis Calzada Olmedo, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya. 

 

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 
7741/2017 de 4 de setembre 
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de setembre 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 7 de setembre 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 6 de juliol de 
2017. 

 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
  
 DICTAMENS 
  
 Alcaldia 
 
3 Ratificar el decret d’alcaldia núm. 6455/2017 de 10 de juliol, de Festes Locals 

per a l’any 2018.  
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 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

 
 Direcció de Serveis Econòmics 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
4 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon 
trimestre de l’exercici 2017. 

 
5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri al juny del 2012, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017. 

 
6 Sol•licitud d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic 2018  
 
7 Expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal i de les bases 

d’execució de l’exercici 2017. 
 
8 Adquisició de diversos immobles a la societat municipal PUMSA en 

contraprestació a les aportacions realitzades durant el 2017 i en pagament de 
deutes. 

 
  
 Direcció de Recursos Humans 
 
9 Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró 2017 

amb augment salarial de l’1% LPGE 2017. 
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Direcció de Cultura 
 
10 Noves inclusions al Nomenclàtor de la ciutat.  
 
11 Mantenir, eliminar i incorporar al Nomenclàtor de la ciutat els codis, vials i 

denominacions que s’inclouen a la proposta. 
 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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12 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya -MES, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat 
Popular per donar suport a l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre a 
Mataró. 

 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per 

desenvolupar un Pla de Salut Pública en Mataró coordinat amb els diferents 
departaments de l’autonomia catalana, Generalitat, sistemes educatius, 
sanitaris i famílies mataronines. (Promoure hàbits saludables i estils de vida 
saludables). 

 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía per una implantació progressiva del sistema de seguretat 
ikanguro tant pels nens com per les persones amb diversitat funcional que 
puguin requerir aquest servei. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
15 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. 

 
16 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. 

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

la tria de conferenciants en actes institucionals de l’Ajuntament. 
 
18 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre les sancions en matèria de trànsit a Mataró per mitjans de 
control fotogràfic.  

 
19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre la gestió del patrimoni cultural de la basílica de Santa Maria. 
 
20 Pregunta que presenta el grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa relativa al Mataró Parc.  
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre la instal•lació d’hivernacles a la finca de Can Floriach. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

-MES per conèixer les intencions del govern respecte l’ampliació de Mataró 
Parc. 
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23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES sobre la impossibilitat, per a moltes iniciatives empresarials, 
d’obtenir llicència d’activitat a polígons industrials de la ciutat. 

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

MES per retirar unes tanques del Camí de la Geganta. 
 
25 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè es faci justícia 

històrica amb les dones mataronines. Construint un espai dins de la institució 
municipal, recordant el paper socio-polític de les Dones a la nostra ciutat de 
Mataró. 

 
26 Pregunta que presenta el grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre el 

control de les mesquites i dels imans de Mataró. 
 
27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES perquè l’Ajuntament de Mataró cancel•li les subscripcions que tingui del 
diari “El Periódico de Catalunya”. 

 
28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

mesures de prevenció de radicalització a la nostra ciutat. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la presència d’entitats alienes a l’organització de la Festa Major de Les Santes 
a actes de la mateixa. 

 

 

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

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2017. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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2   - DESPATX  OFICIAL 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president: Saludem a tots els que ens acompanyen en 

aquesta sala i els que segueixen el ple a través dels mitjans digitals.  

 

S’informa de la resposta del Departament de Territori a la pregunta formulada sobre el destí 

dels 97,4 milions que el Ministeri de Foment havia traslladat a la Generalitat en concepte de 

despeses en el traspàs de la titularitat de la Nacional II. Aquest diners es van destinar al 

pagament del deute por subvencions per habitatge i es recorda que en els últims temps s’ha 

efectuat una inversió superior als 75 milions d’euros a la comarca en els següents casos: 

Implantació de descomptes en els peatges de la C-32, millora dels nusos de la C-32 a Mataró 

Parc i Sorrall, execució de barreres acústiques, licitació del perllongament de la C-32, 

increment oferta de trens i desplegament de la xarxa al Maresme. 

 

 

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

diu que la resposta diu més coses i fa el que sempre fa la Generalitat amb els Ajuntaments: 

els traspassa les culpes de la falta d’inversions per falta d’acord entre els grups del territori. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que e efecte la carta diu que els diners es 

van destinar a altres partides per falta d’acord entre les institucions municipals del territori. 

 

 

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

Institucionals aprovades en Junta de Portaveus de 4 de setembre de 2017: 

 

• Declaració Institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró  en 

contra dels processos anti-municipalització del govern de l’Estat. Va ser 

aprovada per 21 vots favorables de l’Alcalde i dels grups municipals PSC (6), 

CiU (5), ERC-MES (4), VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1), el vot en contra del 

grup municipal de PPC (2) i les abstencions dels grups municipals de C’s (3) i 

PxC (1).  
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• Declaració Institucional aprovada per unanimitat de tots els grups municipals de 

rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la 

tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la següent Declaració Institucional: 
 

“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 
 
Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 
Segon.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 
barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 
Tercer.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 
Quart.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que 
la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions 
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per 
assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat. 
 
Cinquè.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 
Sisè.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat.” 
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Tot seguit convida els presents a fer un minut de silenci, el qual és observat per tots els 

presents. 

 

 

DICTAMENS 
 

Alcaldia   

 

3   -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 6455/2017 DE 10 DE 

JULIOL, DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta a ratificar el següent Decret : 
 

“DECRET 
6455/2017 de 10 de juliol 
Assumpte: Festes Locals per a l'any 2018 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Vist l’Ordre TSF/101/2017 de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381 de 31 de maig de 
2017, del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018. 
 
Atès que d’acord amb l’article 46 del RD 2001/1983 de 28 de juliol, la proposta de festivitats 
locals és competència del Ple. 
 
Així mateix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica que per tal d’agilitar 
la publicació s’haurà de remetre la proposta abans que finalitzi el proper mes de juliol de 
2017. Per aquesta raó és urgent prendre una decisió sobre aquesta qüestió i sotmetre-la 
posteriorment a ratificació del Ple de l’Ajuntament. 
 
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, 
 
RESOLC:  
 
Primer.-  Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a 
l’any 2018, les següents : 
 
• 21 de maig 2018,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 
• 27 de juliol 2018,  divendres festa major de Les Santes. 
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Segon.-  Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis 
Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la 
Direcció de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Mataró per al seu coneixement i 
publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat. 
 
Tercer.-  Ratificar la present resolució al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei de Gestió Econòmica 

 

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

referits a temàtiques coincidents. 

 

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

MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL SEGON 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent 
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“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 2n trimestre de 
2017. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 
 

 
 
 
 

Resum de pagament realitzats en el segon 
trimestre

Període mig de 
pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total
Ajuntament de Mataró 58,84 2.255 6.353.427,88 885 1.366.538,92
Consorci TDT 31,33 12 16.172,21 0 0,00
CMAC 54,82 58 63.310,59 3 18.711,74
Consorci Xarxa Act. Culturals 37,52 25 18.749,81 1 319,44
Aigües de Mataró 47,57 685 1.968.052,21 138 546.461,03
Fundació Hospital 4,84 150 129.867,15 5 5.713,60
Fundació Tecnocampus 45,22 829 782.582,94 66 144.907,34
Fundació Unió de Cooperadors 12,09 35 8.531,55 0 0,00
Mataró-Audiovisual 27,15 133 72.891,30 3 981,65
Parc Tecnocampus 53,69 94 222.342,09 21 41.244,17
PUMSA 45,07 790 713.749,60 62 255.371,27
TOTAL 53,58 5.066 10.349.677,33 1.184 2.380.249,16

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

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 53,58 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.066  pagaments, 
d’import global 10.349.677,33 €. 
 
 

 
 
 

 
Durant el 2n trimestre de 2017, no s’han pagat interessos de demora. 
 

 

1.    Pagaments realitzats en el 2n trimestre  
de 2017 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 
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Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al final 

del segon trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 30,30 2.392 5.823.355,29 213 203.314,85
Consorci TDT 0,00 0 0,00 0 0,00
CMAC 18,94 11 8.274,88 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 25,28 13 8.948,13 0 0,00
Aigües de Mataró 52,60 185 1.297.620,16 68 193.350,42
Fundació Hospital 42,23 12 7.323,26 2 376,75
Fundació Tecnocampus 56,81 219 230.222,76 30 113.560,76
Fundació Unió de Cooperadors 0,00 2 608,23 0 0,00
Mataró-Audiovisual 14,81 15 7.295,09 0 0,00
Parc Tecnocampus 35,97 69 180.872,99 14 49.022,20
PUMSA 28,78 92 387.125,77 2 1.889,81
TOTAL 35,34 3.010 7.951.646,56 329 561.514,79

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 
trimestre

Fora del període legal de pagament al 
final del trimestre

 
 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 35,34 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 3.010 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 7.951.646,56 €. 
 
 

 
 
 

 
 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.  
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 

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

que l’ajuntament faci declaracions solemnes d’autonomia municipal, i en  paral·lel donem per 

bons els números d’un pla d’ajustaments que només serveixen per pagar deute i que deixa les 

finances locals en mans dels interessos bancaris en lloc de prioritzar els interessos i les 

necessitats de la ciutadania. 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró entén que la part tècnica 

es correcte, però ens crida l’atenció que PUMSA, que es va incloure en el subsector de les 

Administracions Públiques, mentre que en els ajustaments no es fa ninguna previsió d’aquesta 

societat, i considerem que s’hauria d’incloure mesures al respecte, i es diu que està dins del 

marc dels ajustaments i la nostre opinió és que no és així. No estem d’acord amb aquestes 

formes de fer que deixen orfes als ciutadans de Mataró. 

 

 

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

l’expedient, és un gran informe dels tècnics municipals, i respecte a la morositat, comentar 

que la mitjana, tal com deia el Regidor, per les factura del Grup Ajuntament que son les més 

nombroses, hi ha un 30% de les mateixes que acumulen un 18% del import total fora del 

termini legal de pagament, per tant hi ha un marge de millora significatiu. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, reconeix que hi ha aquest 

marge de millora i tenim que esforçar-nos en això. Part del pla d’Ajustaments del 2012/13, 

provenen del pla de proveïdors, acollint-se a crèdits tous per poder pagar a petits proveïdors. 

 

 

5  -  COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

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

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

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

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

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

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
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L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2017.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

 

6  -  SOL•LICITUD D’ADHESIÓ AL FONS D’IMPULS ECONÒMIC 2018  

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta el Decret següent: 

 

 

 

DECRET 
7015/2017 de 24 de juliol 
Assumpte: Sol·licitar l'adhesió al Fons d'Impuls Econòmic del 2018 
Òrgan: Direcció Econòmica 
 
 
L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes, 
entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
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L’ajuntament de Mataró es va acollir als beneficis previstos en aquesta norma relativa 
al Fons d’Impuls Económic. S’han signat diferents préstecs per finançar les quotes 
d’amortització  i interesos de préstecs que van finançar projectes financerament 
sostenibles per als exercicis 2015, 2016 i 2017: 
 
2015 1.643.591,90 
2016 2.531.790,04 
2017 2.085.430,64 
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant l’aplicació del Fons 
d’Impuls per a Entitats Locals, va informar que l’Ajuntament de Mataró es troba en la 
relació d’entitats locals que poden sol•licitar l’adhesió per al Fons d’Impuls 2018.  
Amb data 11 de juliol de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
mitjançant la seva pàgina web, va publicar una nota relativa a la obertura del 
procediment d’adhesió i de comunicació de necessitats financeres per a la seva 
cobertura en 2018 pels compartiments del Fons de Finançament a Entitats Locals 
(FFEELL): Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls Econòmic.  
 
Per  poder acollir-se als beneficis que preveu el Fons d’Impuls Econòmic, l’Ajuntament 
ha de donar compliment als següents requisits: 1) que hagi donat compliment als 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic; 2) que el període mig de pagament 
a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de 
morositat durant els dos últims mesos previs a la sol•licitud; i 3) que estigui al corrent 
de les seves obligacions de subministrament d’informació econòmica-financera. 
 
Pel què fa al procediment, la  sol•licitud que s’ha de tramitar davant del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’anar acompanyada, entre d’altra 
documentació, d’un informe elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament de Mataró 
sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostàries pel finançament 
d’aquests projectes, el qual haurà de ser elevat al Ple de la Corporació. A tal efecte, 
consta a l’expedient informe de l’Interventor respecte al compliment de tots els 
extrems requerits. 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 
juny de 2015, RESOLC: 
 
PRIMER.- Sol•licitar l’adhesió al Fons d’ Impuls Econòmic del 2018 per unes 
necessitats financeres que donin cobertura als venciments en el 2018, per import de 
1.187.207,39 €, de préstecs formalitzats en els anys anteriors i que van finançar 
inversions financerament sostenibles. 
 
SEGON.- En el moment que es tingui constància de l’aprovació favorable de l’Adhesió 
al Fons d’Impuls Econòmic del 2018 per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, s’adoptarà l’acord necessari per l’òrgan competent, segons estableix 
l’article 52 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
TERCER.- Elevar l’informe de l’Interventor, esmentat a la part dispositiva d’aquest 
decret, al Ple de la Corporació. 
 



 16 

“Informe de Intervenció: 43/2017 
Expedient: 47/2017 
 
Assumpte: informe respecte a la comunicació de necessitats financeres per al proper any 
2018 en relació amb el Fons d’Impuls Econòmic . 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitats locals i altres de 
caràcter econòmic. 
 
L’Ajuntament de Mataró es va acollir als beneficis previstos en aquesta norma relativa al Fons 
d’Impuls Econòmic. S’ha signat diferents préstecs per finançar les quotes d’amortització i 
interessos de préstecs que van finançar projectes financerament sostenibles per als exercicis 
2015, 2016 i 2017: 
 

2015 1.643.591,90 
2016 2.531.790,04 
2017 2.085.430,64 

 
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant l’aplicació del Fons d’Impuls per 
a Entitats Locals, va informar que l’Ajuntament de Mataró es troba en la relació d’entitats 
locals que poden sol·licitar l’adhesió per al Fons d’Impuls 2018.  
Amb data 11 de juliol de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la 
seva pàgina web, va publicar una nota relativa a l’obertura del procediment d’adhesió i de 
comunicació de necessitats financeres per a la seva cobertura en 2018 pels compartiments 
del Fons de Finançament a Entitats Locals (FFEELL): Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls 
Econòmic. 
 
És objecte d’aquest informe, la comunicació de la sol·licitud de finançament per atendre als 
venciments del 2018 dels préstecs signats en anys anteriors i que van finançar inversions 
financerament sostenibles. Les condicions financeres d’aquests préstecs compleixen amb els 
criteris de prudència financera vigents, segons la resolució de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera. 
 
 
1) OBJECTE I QUANTIA SOL·LICITADA 
 
Respecte als venciments en el 2018 de préstecs signats en anys anteriors i que van finançar 
inversions financerament sostenibles: 
 

1. S’adjunta en l’annex 1 les fitxes individuals de cada projecte d’inversió financerament 
sostenible amb les operacions de préstec que les van finançar. 

2. S’adjunta com annex 2, la relació de préstecs de l’annex 1, amb el detall dels seus 
venciments durant l’exercici 2018. El total per a l’exercici 2018 puja a 1.187.207,39 € 
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2) NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 
L’article 52 del Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes, entitats locals i altres de caràcter econòmic, estableix: 
 
“Mitjançant el compartiment del Fons d’Impuls Econòmic, les Entitats Locals incloses en 
l’article 50 podran sol·licitar, per a l’exercici pressupostari en el que es realitza la sol·licitud:  
 

a) La cobertura dels venciments del principals, i els seus interessos associats, dels 
préstecs a llarg termini que hagin formalitzat o formalitzin, d’acord amb criteris de 
prudència financera, per finançar inversions financerament sostenibles, d’acord amb la 
definició prevista en la disposició addicional setzena del text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. La despesa d’inversió que es realitzi haurà de ser imputable al 
capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost general de la corporació local.  

…” 
 
 
3) REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD 
 
El Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, en el seu article 50 
estableix que: 

“Es podran adherir al compartiment de Fons d’Impuls Econòmic, aquelles Entitats 
Locals que en el moment de presentar la corresponent sol·licitud d’adhesió compleixin 
tots els requisits següents: 

a) Que hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. 
b) Que el seu període mig de pagament a proveïdors no superi en més de trenta 

dies el termini màxim previst en la normativa sobre morositat durant els dos 
darrers mesos previs a la sol·licitud. 

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions de subministrament 
d’informació econòmico-financera. 

A aquests efectes es tindrà en compte la darrera informació publicada en la central 
d’informació econòmico-finacera de les Administracions Públiques relativa a la 
liquidació del pressupost, les dades relatives a l’endeutament i al període mig de 
pagament a proveïdors”. 

 
 

• S’informa que l’Ajuntament de Mataró sí compleix amb els requisits exigits: 
 

a) Compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic segons el 
tancament comptable de l’exercici 2016 i la presentació dels seguiments 
pressupostaris presentats del 1r i 2n trimestre de l’exerici 2017. 

 
 

Requisits a 
complir 

Tancament 
comptable a 
31/12/2016 

Seguiment 1r T 
pres. MINHAP 

Seguiment 2º T 
pres. MINHAP 

Màxim legal 

Estabilitat 
pressupostària 

16.375.480,55 5.700.294,81 5.828.974,94 > ó = que 0 

Objectiu del 99,91% 97,69% 96,81% < ó = que el 
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deute 110% 
 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, durant el mes d’abril de 2016 va efectuar la 
darrera classificació dels agents del sector públic de l’Ajuntament de Mataró, classificant en les 
seves categories previstes en l’article 4 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual es va 
aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària. El Sector Administracions Públiques (article 4.1 del reglament), que integra 
l’Ajuntament de Mataró és el constituït per les següents entitats: 
 

 
o EPE Mataró Audiovisual 
o Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (CMAC) 
o Consorci Digital Mataró-Maresme  (TDT) 
o Promocions Urbanístiques  de Mataró SA. (PUMSA)  
o Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals (CXTAC) 

 
b) Compleix amb el període mig de pagament a proveïdors ja que no supera en 

més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa sobre morositat 
durant els darrers mesos previs a aquesta sol·licitud. 

 
Requisits a 

complir 
Període mig de pagament global 

a proveïdors 
Desembre -4,41	
Gener 12,32	
Febrer 9,49	
Març 2,94	
Abril 7,93	
Maig 11,7	
Juny 10,66	

 
c) Compleix d’estar al corrent de les seves obligacions de subministrament 

d’informació econòmico-financera. 
 

• Segons l’article 51 del RDL 17/2014, la sol·licitud d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic 
ha d’anar acompanyada de: 

 
a) La relació dels projectes d’inversions finançades amb préstecs a llarg termini 

als que es refereix aquest capítol, incorporant la projecció dels efectes 
pressupostaris i econòmics que puguin derivar-se de la inversió en l’horitzó de 
la seva vida útil. 

b) L’informe de l’interventor que s’hagi elevat al Ple de la Corporació Local relatiu 
a la consistència i suport de les projeccions pressupostàries. 

c) La còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma “Emprende en tres” i 
de l’acte d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat. 
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S’adjunta a la sol·licitud el present informe que descriu l’objecte a finançar amb el Fons 
d’Impuls Econòmic. Aquest informe s’elevarà al Ple de la Corporació, en la propera sessió que 
aquest celebri. 
Les còpies de les actes d’adhesió a la plataforma “Emprende en tres” i al Punt general 
d’entrada de factures electròniques, consten en el present expedient.” 
 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

que estan en contra. Perquè no resol el pèssim model de finançament de les entitats locals i 

perquè no compartim la necessitat de sol·licitar nous préstecs per eixugar deute municipal. 

 

 

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

que pensava que la CUP estaria en contra per contraure un deute l’Ajuntament amb l’Estat pel 

futur, quan segons ells ja seriem independents i és curiós que els interessos que es paguen 

dels crèdits és per d’instal·lació de les llums LEDS de la ciutat. No volia dir res ja que volia 

intervenir en el punt 12, però em sembla contradictori el tractat en aquest punt. Estem a favor 

de l’ajuda però tot plegat em sembla absurd. 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (1), 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 de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 2,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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7  -  EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL I DE LES BASES D’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2017. 

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

“Relació de fets 
 
El pressupost del 2017 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell 
moment. D’acord amb les sol·licituds presentades pels serveis gestors i que consten a 
l’expedient, des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents a les que s’havien 
previst, que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides, 
així com modificar les bases d’execució del pressupost afegint subvencions nominatives. 
 
Per atendre aquestes modificacions s’ha aprovat un avantprojecte de modificació 
pressupostària amb decret núm. 6971/2017 i que ha estat presentat a la Comissió 
Informativa de data 20 de juliol de 2017. 
 
La modificació inclou: 
 

• L’aplicació del romanent de tresoreria disponibles per a despeses generals de 
31/12/2016 de  2.455.024,87 € d’acord amb el regulat a la llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària 2/2012. 

• L’habilitació de crèdit per atendre la necessitat de tresoreria de la Fundació Hospital 
per pagar a l’Agència Tributària un deute de 2.492.225,79 €. 

• L’adequació de les partides pressupostàries que contemplen el crèdit necessari per 
l’aportació municipal a la societat PUMSA de 7.482.202,57 €.   

• L’habilitació de crèdit per al refinançament d’endeutament a llarg termini per import 
de 5.500.000 €. 

• L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa en 
aquest exercici, finançades amb baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris que 
s'estimen reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei al que anaven 
destinats i amb major endeutament de 217.793,24 €. 

• La modificació de bases d’execució per afegir o modificar subvencions nominatives i 
afegir aspectes que regulen la gestió pressupostària. 

 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 
3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 

en matèria de règim local. 
6. Article 30 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
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7. Article 206.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 

En virtut de tot això,  
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aplicar el Romanent de Tresoreria de 31/12/2016 afectat per l’article 32 de la Llei 
Orgànica d’Estabilitat pressupostària, per import de 2.492.225,79 €, a la reducció 
d’endeutament net mitjançant la no contractació d’endeutament nou contemplat en el 
pressupost actual. 

 
Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 2017, 
consistents en crèdit extraordinari per import de 9.105.434,21 € i suplement de crèdit per 
8.583.302,80 € segons el detall següent: 

 
CRÈDIT EXTRAORDINARI

BAIXES PER ANUL.LACIÓ
ORG FUNC ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT ORG FUNC ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT
110100 924150 22602 Divulgació programes promoció de la Participació Ciutadana 30.000,00 € 700300 441110 47900 Aportació Corporación Española de Transporte
100100 923210 22799 Prestació de serveis d'informació socioeconòmica 25.000,00 € 330000 241510 47000 Subvencions ocupació foment activitat econòmica
330000 433510 47900 Conveni de col.laboració COOP57 5.000,00 € 310200 011110 31001 Interessos 600.000,00 €
610000 334120 46700 Subvenció al Consorci Xarxa Transversals d'Activitats Culturals 47.021,11 € 300000 92221Z 62200 Compra d'actius PUMSA 1.638.223,00 €
710101 153010 20400 Lloguer vehicles per personal de PO 27.000,00 € 300000 23143Z 62200 Compra actius PUMSA (hab. Social) 2.674.232,57 €
710103 13421S 61000 Arranjament pista de conduir (aparcament provisional) 60.000,00 € 300000 13421Z 62200 Compra d'actius PUMSA (pàrquing) 887.544,43 €
300000 23133L 63200 Millores edificis atenció persones 17.292,54 € 300000 231310 48000 Ajuts individualitzats IBI i altres tributs 3.000,00 €
300000 152221 48900 Fons d'ajuda a les comunitats de veïns 7.394,53 € 300000 231310 48000 Ajuts individualitzats IBI i altres tributs 30.000,00 €
300000 231310 82190 Bestretes i préstec condecits Fundació Hospital 2.492.225,79 € 300000 922210 44901 Aportació Parc Grup Tecnocampus Mataró 899.707,00 €
710100 16512K 60300 Inversió millora enllumenat públic-Inst.Cinc Sènies 150.000,00 € 710202 33011B 62200 FEDER - Café Nou 26.171,76 €
710100 15321K 60900 Actuacions de millora a la via pública 23.000,00 € TOTAL 6.976.672,00 €
300000 23133L 63200 Millores edificis atenció persones 17.000,00 €
300000 23133L 62200 Compra actius PUMSA (local c. Herrera) 183.000,00 €

400201 336150 48900 Subv. Obres Foment Patrimoni Arquitectònic Catalogat 30.000,00 €
700300 231320 47900 Obertura línia ajuts taxi 12.000,00 €
300000 922210 87210 Aportació Parc Tecnocampus Mataró 899.707,00 €

700300 13313Z 60500 Inversió ordenació trànsit i seguretat viària (semàfors) 79.793,24 €
300000 15113M 62200 Compra actius PUMSA (IVECO-RENFE-FARINERA) 1.400.000,00 €
300000 15113S 62200 Compra actius PUMSA (Els Turons) 1.600.000,00 €
300000 23143B 62200 Compra actius PUMSA (Rda. Barceló) 2.000.000,00 €

9.105.434,21 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT

INGRESSOS

ORG FUNC ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT ORG FUNC ECON DESCRIPCIÓ PARTIDA IMPORT
310802 342120 20200 Lloguer Can Trisac-Columbòfila/pàrquing El Sorrall 11.000,00 € 310200 I00110 91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic 5.500.000,00 €
330202 431120 22701 Seguretat fires mercat 1.550,00 € 310200 I00110 91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic 217.793,24 €
300000 9221M 74000 Projecte integració M1TV i Mataró Ràdio 116.000,00 € 310200 I00110 91300 Préstecs d'ens de fora del sector públic 2.492.225,79 €
610000 333110 22703 Ctes empreses gestió serv.exposicions patrimonials 9.474,30 € 310200 I00110 87000 Romanent per a amortitzar préstec 2.455.024,87 €
610000 330110 21200 Manteniment edificis culturals i altres cons 1.151,81 € 600000 333110 46700 Consorci Xarxa Transversal d'Activitats Culturals 47.021,11 €
620000 342230 22799 Treballs altres empreses cursets natació 3.577,06 € TOTAL 10.712.065,01 €
600102 924150 22799 Contractes de serveis Plataforma 7.819,00 €
630101 326200 48000 Ajuts individualitzats escoles bressol 6.666,00 €
630102 323300 22799 Treballs altres empreses Escola Mpal. Música 12.258,70 €
610000 338120 22701 Contracte empreses de seguretat 13.400,00 €
620000 341320 22799 Serveis altres empreses actes esportius lleure 13.250,00 €
630103 323200 22799 Treballs realitzats per altres empreses CEIP's 300,00 €
710100 15301X 62400 Adquisició vehicles 39.000,00 €
710100 15321Z 60900 Actuacions de millora a la via pública 42.790,00 €
710100 15301B 62500 Inversió mobiliari 12.000,00 €
710201 34212E 63200 Inversió equipaments esportius 22.000,00 €
710202 92071Z 63201 Inversió equipaments administratius 110.000,00 €
500102 311110 48900 Gestió dels animals de companyia (colònies gats) 3.000,00 €
310200 011110 91300 Amort. Prèstecs ens fora del sector públic 2.502.045,98 €
310200 011110 91300 Amort. Prèstecs ens fora del sector públic 5.500.000,00 €

400203 152020 48900 Subvencions foment borsa lloguer social 3.000,00 €
710201 34212H 63200 Inversió equipaments esportius (vestidor Hockey Club) 13.000,00 €
710201 34211S 63200 Inversió equipaments esportius (Vestidor atletisme) 13.000,00 €
710201 34212T 63200 Inversió equipaments esportius (Gespa Pla d'en Boet) 4.000,00 €
710201 34211J 63200 Inversió reposició equipaments esportius (graderia la Llantia) 28.000,00 €
710201 34212G 63200 Inversió instal.lacions municipals 24.390,19 €
710201 34212G 63200 Inversió reposició equipaments esportius 5.000,00 €
400200 33011B 62200 Inversió equipaments municipals 26.171,76 €

610000 334130 48902 Convenis entitats promoció cultural 9.000,00 €
620000 341130 48902 Subvencions nominatives actes estraordinaris 7.000,00 €
610000 338110 22799 Altres treballs 968,00 €
600000 334210 46700 Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 590,00 €
710202 920710 21200 Manteniment edificis municipals 13.900,00 €
610000 334140 22799  Altres treballs nous proj. programació cultural 4.000,00 €
330200 432160 22799 Treballs empreses proj. transversals prom. ciutat 4.000,00 €

8.583.302,80 €

TOTAL 17.688.737,01 € TOTAL 17.688.737,01 €

217.793,24 €
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SEGON.- Aprovar la modificació de les bases d’execució d’acord amb el detall següent: 
 
Aprovar la modificació dels articles de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017 
que tot seguit es detallen, per adequar-les a les noves necessitats d’execució: 
 
 
1. Modificar els punts 2, 3 i 4 de l’article 15è per regular que: els documents comptables 

corresponents als serveis que no disposin d’accés a l’operativa de l’aplicació de gestió 
pressupostària, seran emesos pel Servei de Gestió Econòmica; detallar la documentació i 
informació que han de facilitar aquests serveis al Servei de Gestió Econòmica per a la 
seva comptabilització, així com  regular les signatures dels documents comptables 
d’aquests serveis; afegir que els/les caps/coordinadors/es d’àrea puguin delegar la firma 
amb el vist i plau en els caps de servei també en els documents comptables AD. El 
redactat d’aquests punts de l’article 15è quedarà tal com segueix: 

 
“Article 15è.-Fases en la gestió de la despesa 
... 
 
2.- Els documents  s’iniciaran en els serveis gestors que els gravaran provisionalment en 
l’aplicació de gestió pressupostària (documents A, D, AD, O, ADO, PJ_ADOP, 
justificacions de pagaments a justificar, reintegraments, ...) i especificaran en l’aplicació la 
descripció i concepte de l’operació així com el període al qual correspon la despesa. 
Aquests documents suportaran les operacions comptables. 
 
Correspon en tot cas, als serveis gestors, emetre els documents comptables de gestió 
pressupostària. 
 
En queden exceptuats els documents comptables corresponents als serveis que no 
disposin d’accés a l’operativa de l’aplicació de gestió pressupostària, els quals seran 
emesos pel Servei de Gestió Econòmica. 
 
En aquest cas, per a la seva comptabilització, caldrà que el servei gestor enviï al Servei de 
Gestió Econòmica la factura conformada pel cap del servei, amb indicació de la partida i 
projecte on s’ha d’imputar la despesa i el número de document previ en cas que s’hagi 
formalitzat un contracte amb el proveïdor. 
 
Tot seguit s’enviaran al Servei de Gestió Econòmica per iniciar el procediment de 
fiscalització prèvia limitada, d’acord amb el procediment que es regula en l’article 61è 
d’aquestes bases. 
 
Aprovats per l’òrgan competent correspondrà al Servei de Gestió Econòmica la seva 
comptabilització definitiva. 
 
El registre comptable definitiu es realitzarà a partir de la informació que consta en els 
documents comptables. 
 
3.- En els documents comptables hi figurarà la signatura del cap del servei gestor de la 
despesa com a proposant. En els documents comptables que iniciïn la tramitació de la 
despesa (documents A, AD, ADO, PJ_ADOP) hi figurarà, a més, el vist i plau del/la 
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cap/coordinador/a d’Àrea al qual correspongui. En ambdós casos, s’identificaran els 
signataris amb el nom i cognoms. 

 
En queden exceptuats els documents comptables corresponents als serveis que no 
disposin d’accés a l’operativa de l’aplicació de gestió pressupostària, els quals no caldrà 
que vagin signats pel cap de servei corresponent. 
 
El model dels documents comptables s’adjunta com a annex 4. 
 
4.-  Els/les caps/coordinador/es d’Àrea poden delegar en els caps de servei la firma amb el 
vist i plau dels documents comptables AD, ADO i PJ_ADOP. Hauran de comunicar 
aquesta delegació al Servei de Gestió Econòmica. 
 
...” 

 
2. Modificar l’article 25è.14, incrementant els imports d’algunes subvencions nominatives, en 

base als informes emesos pels diferents serveis gestors, segons el següent detall: 
 

 
MODIFICACIÓ DE BASES

610000 334130 48902 CONVENIS ENTITATS
PROMOCIÓ CULTURAL

EXPLICACIÓ Subv. 
dinerària 
actual

Subv. actual
en inf. i
serveis

Actual ús
equip. mpals.

SUBMINIST
RAMENTS 
Actual

Subv. 
dinerària 
proposada

Subv. 
Proposada 
inf. i serveis

Proposada ús
equip. 
Mpals.

SUBMINIST
RAMENTS 
Actual

AV La Llàntia Celebració 40 anys de l'AV La Llàntia 3.073,73 6.300,00 0,00 0,00 8.073,73 6.300,00 0,00 0,00
Comissió de Setmana Santa Lloguer local assajos bandes de tambores i cornetas 11.700,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00
Armats de Mataró Desfilada a La Selva del Camp 810,00 5.843,00 0,00 0,00 1.410,00 5.843,00 0,00 0,00
Federació d’entitats sardanistes i dansa
tradic.catalana de Mataró Projecte Sardatic 

7.500,00 2.000,00 0,00 0,00 8.300,00 6.400,00 0,00 0,00
Asoc.prom.espectacle infantil i juvenil Fundació
“La Xarxa” Millorar la qualitat de la programació

2.530,00 20.000,00 0,00 0,00 3.780,00 20.000,00 0,00 0,00
Casa de Andalucia Autocars Calella 0,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 45.768,00 0,00 0,00

Fundació Privada El Maresme Increment prog. d'integ. social per a infants, joves i adults amb
dism. físiques 84.245,26 0,00 83.216,16 1.157,12 96.370,26 0,00 83.216,16 1.157,12

Centre de Formació i Prevenció Increment prog. d'integ. social per a infants, joves i adults amb
dism. físiques 80.028,69 0,00 915,72 82,35 80.557,50 0,00 915,72 82,35

Creu Roja Transport adaptat 60.820,94 0,00 0,00 0,00 71.787,00 0,00 0,00 0,00

Creu Roja Aliments per la solidaritat, foment ocupació persones en risc
exclusió i situacions d'emergència soc. 25.915,87 0,00 0,00 0,00 52.202,17 0,00 0,00 0,00

Creu Roja Activitats de civisme i sensibilització; i de prestació alternativa
a l'Ordenança de Civisme 10.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena Programa d'atenció piscològica
10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i El
Maresme Per col.laboració en fira gastronòmica

13.140,00 0,00 0,00 0,00 18.140,00 0,00 0,00 0,00

COOP 57, SCCL Conveni per al foment d'accés al finançament de projectes
d'economia social i solidària 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Salesians Sant Jordi Increment prog. d'integ. social per a infants, joves i adults amb
dism. físiques 21.607,03 0,00 13.067,40 0,00 17.074,43 0,00 0,00 0,00

Consorci Sanitari del Maresme Adequació del crèdit a la modificació del conveni de
sosteniment Residència Sant Josep 100.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

Associació Wilaia Projectes vacances en pau a Mataró 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00

Societat Protectora d’Animals de Mataró Foment de l'activitat proteccionista (colònies gats) 8.568,76 0,00 0,00 0,00 11.568,76 0,00 0,00 0,00
Escola de les Aigües

Escola de les Aigües Activitat esportiva en campionats d’esport adaptat fóra de
Mataró 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Creu Roja Increment conveni 25.000,00 0,00 88.949,28 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Centre Natació Mataró (waterpolo) Conveni Centre Natació Mataró (waterpolo) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Associació de propietaris forestals del Montnegre i
el Corredor Reduir el risc d'incendis de les propietas municipals

0,00 0,00 0,00 0,00 7.821,00 0,00 0,00 0,00

BASES	ACTUALS BASES	PROPOSADES
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3. Modificar l’article 26è.7, afegint un punt que reguli que les factures justificatives dels 
pagaments a justificar normalment s’hauran de registrar en el registre general d’entrada i 
han de quedar registrades a l’aplicació de gestió pressupostària com la resta de factures. 
L’article 26è.7 quedarà redactat tal com segueix:   
 
“Article 26è.-Despeses a justificar 
... 
7.- Justificació dels fons lliurats a justificar: 

a) En el termini de tres mesos, els habilitats hauran de lliurar al servei gestor els 
documents justificatius del pagament i hauran de reintegrar les quantitats que no 
s’hagin invertit. En tot cas a 31 de desembre han de quedar justificades totes les 
ordres de pagament. 

b) Les justificacions corresponents a prestacions econòmiques d’urgència social, en 
cap cas es poden agrupar en tercers genèrics i s’han d’aplicar a la comptabilitat a 
cada beneficiari. 

c) Per a les ordres de pagament que s’hagin expedit a habilitats reiteratius amb 
compte corrent, a més dels justificants de les despeses realitzades, caldrà 
acompanyar un informe del/la tresorer/a on es posi de manifest la situació del 
compte corrent i la liquidació dels interessos quan correspongui. 

d) Les factures i els comprovants que serviran com a justificants de les ordres de 
pagaments a justificar, seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta e 
factures de l’Ajuntament i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van 
expedir. 

e) Les factures justificatives dels pagaments a justificar, s’hauran de registrar en el 
Registre General d’entrades i quedaran registrades en l’aplicació de gestió 
pressupostària com la resta de factures (excepte casos excepcionals com poden 
ser bitllets de transport i altres que de manera excepcional no es pugi disposar 
d’una factura que contingui tots els requisits legals). 

f) No es podran lliurar noves ordres de pagaments a justificar, pels mateixos 
conceptes pressupostaris, a habilitats que tinguin fons pendents de justificar i hagi 
sobrepassat el termini concedit per a la seva justificació. 

g) La custòdia dels fons serà responsabilitat dels habilitats. 
h) Correspondrà l’aprovació de les justificacions al/la regidor/a delegat/da de Serveis 

Centrals, amb excepció de les prestacions econòmiques d’urgència social per als 
quals la tramitació es realitzarà des del servei gestor. 

 
La coordinació i el control dels comptes corrents dels habilitats d’ordres de pagament a 
justificar de caràcter reiteratiu, correspon a la Tresoreria Municipal, sense perjudici del 
control de la Intervenció Municipal i es seguiran les següents normes: 
 
a) Amb la periodicitat que determini la Tresoreria i com a mínim en les primeres 

quinzenes dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i, referits al darrer dia del 
trimestre immediatament anterior, els habilitats d’ordres de pagament a justificar 
que tinguin compte corrent, rendiran comptes al/la tresorer/a. 

b) Als efectes de la rendició de comptes, els habilitats d’ordres de pagaments a 
justificar, presentaran al/la tresorer/a els extractes bancaris dels comptes corrents 
oberts, referides al període a justificar, així com un estat de situació del compte 
corrent, en el qual hi consti el saldo inicial del compte del període anterior, els 
ingressos i pagaments del trimestre i s’hauran de realitzar les conciliacions que 
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corresponguin si hi haguessin discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del 
compte corrent. 

c) Una vegada s’hagin rebut els estats de Tresoreria amb tota la documentació, el/la 
tresorer/a municipal farà un informe que pot ser favorable o amb objeccions i 
l’enviarà a la Intervenció Municipal per al seu control. 

 
4. Modificar l’article 28è.5 per regular de quina manera es portarà a terme la fiscalització de 

la justificació de les subvencions rebudes. Aquest punt quedarà redactat tal com segueix: 
 

“Article 28è.-Execució pressupostària d’ingressos 
... 
5.- Per a la justificació de subvencions rebudes, s’estarà al previst a les bases de la 
corresponent convocatòria i demés normativa. Quan correspongui, el responsable de la 
seva tramitació o cap de servei, emetrà el corresponent Faig Constar que acrediti que les 
factures relacionades, despeses de personal o altres, han estat aplicades a l’objecte de la 
subvenció, amb indicació del número de document comptable.  
 
Per a la fiscalització d’aquestes justificacions, el Servei de Gestió econòmica farà una 
selecció d’un nombre de documents escollits de manera aleatòria entre el número 2 i el 9. 
A partir d’aquest número, es comprovaran els documents que segueixin aquesta 
seqüència numèrica, amb un mínim de documents comptables comprovats del 10%. Per a 
relacions de més de 100 documents es revisaran un màxim de 100 documents. 
 ....”. 

 
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 
B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
 

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

una vegada aprovat el pressupost municipal és probable que el mateix pateixi modificacions 

durant el transcurs del any i nosaltres en aquest punt ens abstindrem, perquè som conscients 

que hi ha modificacions que son molt importants però hi ha d’altres de les quals no compartim 

els crèdits per aportar a l’empresa municipal de urbanisme (PUMSA) perquè creiem que hi ha 

altres inversions més necessàries. 

 

 

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

votaran en contra; no comparteix el criteri de destinar 2,4 milions de romanent a amortitzar 

deute, ja que s’hauria de destinar a necessitats urgents, com ara politiques de cohesió social i 

habitatges. Tampoc avalem les modificacions d’un pressupost que ja varem votar que no. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que votaran a favor, ja que donem suport al pressupost i a les modificacions s’han 

introduït algunes de les peticions que hem fet a posteriori. Volem fer una excepció, aquí 

s’inclouen inversions que considero tots estem a favor de fer-les i posem al mateix sac les 

inversions en PUMSA, i si s’haguessin separat aquest dos grups de inversions, com és va fer 

amb el nomenclator, hagués estat molt més clar separar les inversions necessàries por la 

ciutadania d’aquelles que es fan per la mala gestió d’una empresa municipal. 

 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró comparteix part del 

discurs anterior, tampoc podem entendre que no es separin els conceptes, portem més de 2 

anys esperant que es reformuli PUMSA, i no sembla que hi hagi intenció per part del Govern 

de fer-ho. Jo demanaria que no es torni a barrejar PUMSA amb la resta de modificacions ja 

que ens obliga a votar en contra. 

 

 

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

aquest punt, ja que el llistat d’inversions que s’atén amb el romanent de Tresoreria no ens 

sembla malament, però volem fer dues puntualitzacions, i una pregunta ¿quin és el destí de 

les baixes sobre projectes de inversió, que es pressupostaran per un import i s’obtenen a la 

baixa, i en  segon lloc, la reformulació de PUMSA, la seva missió, etc. I mentre no sabem la 

missió ja m’avanço que en el següent punt votarem en contra. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, respecte a PUMSA, només 

puntualitzar que el que es porta l’Ajuntament no és destinar els diners a PUMSA, sinó 

concretar quina serà l’aportació ja aprovada al pressupost vigent, amb inversions inferiors a 

les pressupostades, per la qual cosa és una bona notícia. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1).  
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Vots en contra: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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). 

 

 

8  -  ADQUISICIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES A LA SOCIETAT 

MUNICIPAL PUMSA EN CONTRAPRESTACIÓ A LES APORTACIONS 

REALITZADES DURANT EL 2017 I EN PAGAMENT DE DEUTES. 

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

següent 

 
“En data 16/02/2017, l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar el pressupost municipal i el 
contracte programa que ha de regir les relacions econòmic-financeres entre la societat 
municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) i l’Ajuntament de Mataró per al 
període del 2017 al 2020.  
 
D’acord amb les projeccions de les necessitats de tresoreria, PUMSA va preveure que al llarg 
de l’exercici 2017 necessitaria un total de 7.555.160 €, dels quals, més de 3 milions d’euros es 
corresponen amb el deute contret amb FCC Construcción, S.A. per les obres de construcció 
de l’edifici d’usos terciaris situat al Rengle i al resta obeïen a necessitats de tresoreria 
recurrent. 
 
D’acord amb aquestes projeccions, en data 26/01/2017 PUMSA va sol·licitar un ajut de caixa 
a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 7.155.160 €, del qual s’aniria disposant al 
llarg de l’exercici en funció de les necessitats de tresoreria. De conformitat amb el Decret 
818/2017, d’1 de febrer, del regidor delegat de Serveis Centrals pel qual es va concedir l’ajut 
el termini de reintegrament era de 12 mesos a comptar des de la data de la seva aprovació.  
 
A data d’avui, PUMSA ja ha disposat de part d’aquest import i, segons les seves previsions, 
no podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la resolució d’atorgament. 
Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com ha succeït en exercicis anteriors, 
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han convingut instrumentar una compensació en espècie per reemborsar aquesta aportació 
econòmica municipal mitjançant l’aportació de béns immobles.  
 
Les finques a aportar a l’Ajuntament de Mataró són de diferent tipologia. D’un costat,  hi ha 
quatre parcel·les que provenen de l’aprofitament mig del sector Rda Barceló/ Fàbregas i de 
Caralt i que tenen qualificació de patrimoni municipal del sòl (subjecte a les prescripcions de la 
legislació sectorial corresponent); d’un altre costat, hi ha quatre parcel·les situades al sector 
dels Turons; d’un altre, un local en planta baixa situat al carrer Herrera; d’un altre, un 
aparcament construït per GINTRA (avui PUMSA) al subsòl de la plaça Gatassa s/n en virtut 
d’una concessió de domini públic; i finalment una promoció d’habitatge protegit promogut per 
PUMSA en un sòl municipal en virtut d’un dret de superfície atorgat al seu favor.  
Pel què fa a l’aparcament de la plaça Gatassa , en tractar-se d’una edificació erigida en el 
marc d’una concessió de domini públic, per incorporar l’aparcament al patrimoni municipal cal 
extingir anticipadament el títol que habilitava a GINTRA construir i explotar l’aparcament: la 
concessió demanial. Atès el cas que ens ocupa es tractarà d’una extinció anticipada de mutu 
acord entre concedent i concessionari, que comportarà una indemnització a favor de PUMSA 
consistent en el preu de taxació de l’immoble per l’extinció anticipada i reversió de l’edificació 
a favor del consistori.  
 
Pel què fa a la promoció d’habitatge protegit del Passatge Fragata núms. 6-8, en tractar-se 
d’una edificació erigida en el marc d’un dret de superfície, per incorporar l’edifici al patrimoni 
municipal cal extingir  anticipadament el títol que habilitava a PUMSA per construir i explotar la 
promoció d’habitatges: el dret de superfície. Atès el cas que ens ocupa, e tracta d’una extinció 
anticipada de la concessió del dret de superfície de mutu acord entre superficiant i superficiari, 
que comportarà una indemnització a favor de PUMSA consistent en el preu de taxació de 
l’immoble, per l’extinció anticipada i reversió de l’edificació a favor del consistori.  
 
Per tant, la voluntat municipal d’incorporar els immobles descrits és conjuntural a l’aportació 
dinerària que es realitza a favor de la societat municipal. L’objectiu principal és cercar una 
contraprestació a l’aportació de 7.155.160 € a càrrec de l’erari municipal, tot cercant immobles 
que segons la seva valoració, característiques i aprofitament siguin compatibles amb les 
finalitats de les polítiques municipals.  Per tant, la finalitat d’adquirir a títol onerós aquests 
immobles i incorporar-los al patrimoni municipal no ve motivada per satisfer les necessitats 
d’un determinat servei o per les limitacions del mercat immobiliari, sinó per procurar una 
contraprestació a aquesta aportació dinerària.  
Les finques i corresponents preu de taxació són els què es detallen a continuació: 
  

1) Quatre  finques HPP del PMU Rda Barceló/ Fàbregas i de Caralt (cessió aprofitament 
mig del sector) 

 
1.1)  Parcel·la IIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de 

Caralt. El preu de taxació de l’immoble és de TRES-CENTS SETANTA SIS MIL 
SIS-CENTS CENTIMS (376.600 €).  
 

1.2)  Parcel·la IIIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de 
Caralt El preu de taxació de l’immoble és de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL 
CENT EUROS (471.100 €). 
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1.3) Parcel·la IIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de 
Caralt. El preu de taxació de l’immoble és de CINC-CENTS TRENTA-UN MIL 
CENT EUROS (531.100 €).  

 
1.4) Parcel·la IIIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt. 

El preu de taxació de l’immoble és de TRES-CENTS CINC MIL EUROS (305.000 
€).  

 
2) Finca situada a l’Avinguda del Maresme núm. 42. El preu de taxació de l’immoble és 

de: UN MILIÓ TRES-CENTS QUARANTA.-TRES MIL VUIT-CENTS DEU EUROS 
(1.343.810 €).  
 

3) Quatre finques al sector dels Turons. 
 
3.1)  Parcel·la 13 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de 

DOS-    
       CENTS CINQUANTA DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS (252.185 €).  
 
3.2) Parcel·la 14 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de        

VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS (82.372 €). 
 
3.3)  Parcel·la 15 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de 

CINC- CENTS NORANTA MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (590.682 €). 
 

3.4)  Parcel·la 46 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de 
DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS DINOU EUROS (273.519 €).  

 
4) Aparcament en subsòl a la plaça Gatassa. El preu de taxació de l’immoble és de VUIT-

CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS EUROS (813.900 €).  
 

5) Promoció d’habitatges de protecció oficial situats al Passatge de la Fragata núms. 6-8. 
El preu de taxació de l’immoble és de UN MILIÓ CENT SET MIL QUATRE-CENTS 
EUROS (1.107.400 €).  
 

6) Local en planta baixa situat al c/ Herrera núms. 53-55 de Mataró. El preu de taxació de 
l’immoble és de  CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (121.600 €).  

 
El preu total de taxació dels immobles és de SIS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU 
MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (6.269.268 €).                                                                    

 
Finalment, existeix voluntat municipal de què PUMSA continuï gestionant i explotant dos dels 
immobles, tot i el moviment patrimonial que resulta del canvi de titularitat d’aquestes béns. Es 
tracta de l’aparcament en subsòl de la plaça Gatassa i de la promoció d’habitatge protegit 
situat al Passatge de la Fragata núms. 6-8.  La motivació d’aquesta voluntat rau en el fet que 
PUMSA és la societat municipal que gestiona de forma directa el servei públic d’aparcaments 
de la ciutat i, d’altra banda, perquè també és la societat municipal la que gestiona actualment 
tot el parc d’habitatge públic municipal.  
 
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.3 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; 
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articles 160 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 20 i concordants del Real Decreto 1/2002, 
de 11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge 
i sòl del Pla 2002-2005; articles 91 i següents de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; article 54 i concordants del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, 
S.A. (PUMSA) les quatre finques de cessió corresponents a l’aprofitament mig del sector del 
PMU Rda Barceló/ Fàbregas i de Caralt que es detallen a continuació:  
 

- Parcel·la IIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt 
(inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3461, llibre 177, foli 
120, finca núm. 9658.  
Té una superfície de 611,50 m2. 
El preu de taxació és de 376.600 €.  

 
- Parcel·la IIIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt 

(inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3887, llibre 508 de 
Mataró, foli 12, finca núm. 18749.)  
Té una superfície de 723,60 m2. 
El preu de taxació és de 471.100 €.  

 
- Parcel·la IIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt 

(inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3461, llibre 177 de 
Mataró, foli 123, finca núm. 9659).  
Té una superfície de 690,50 m2. 
El preu de taxació és de 531.100 €.  

 
- Parcel·la IIIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt 

(inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3887, llibre 508 de 
Mataró, foli 17, finca núm. 18751).  
Té una superfície de 502,80 m2.  
El preu de taxació és de 305.000 €.  

 
SEGON.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, 
S.A. (PUMSA), la finca situada a l’Avinguda del Maresme núm. 42 de Mataró (inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3276, llibre 121, foli 40, inscripció 10a, 
finca registral núm. 2666).  
Té una superfície de 262 m2.  
El preu de taxació de l’immoble és de 1.343.810 €.  
 
TERCER.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, 
S.A. (PUMSA), les quatre finques situades al sector dels Turons que es detallen a continuació: 
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-  Polígon 24 parcel·la 13 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4, al volum 
3081, llibre 99 de Mataró, foli 147, inscripció 5a de la finca núm. 6119). 
Té una superfície de 10.596 m2.  
El preu de taxació de l’immoble és de 252.185 €.  

 
- Polígon 24 parcel·la 14 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de 

Mataró, al volum 3190, llibre 152 de Mataró, foli 198, finca núm. 10096). 
Té una superfície de 3.461 m2. 
El preu de taxació de l’immoble és de 82.372 €.  

 
- Polígon 24 parcel·la 15 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4; al volum 

3258, llibre 177 de Mataró, foli 103, finca núm. 11623). 
Té una superfície de 38.356 m2.  
El preu de taxació de l’immoble és de 590.682 €.  

 
- Polígon 24 parcel·la 46 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4; al volum 

3081, llibre 99 de Mataró, foli 26, finca núm. 6041). 
Té una superfície de 11.739 m2.  
El preu de taxació de l’immoble és de 273.519 €.  

 
QUART.- Acordar l’extinció anticipada de la concessió demanial atorgada a favor de Gestió 
Integral de Trànsit Mataró, S.L. (avui, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)) 
consistent en el subsòl situat immediatament a sota de la superfície de la Plaça Gatassa i del 
carrer de la Gatassa de Mataró, de 1.147 metres quadrats, formalitzada mitjançant acta 
d’atorgament i acceptació de data 29 de setembre de 2003.  
Aquesta concessió consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al volum 
3551, llibre 335 de Mataró, doli 104, finca núm. 22.208.  
L’aparcament consta com a inscripció 3a de la finca.  
 
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la reversió de 
les obres i instal·lacions al patrimoni municipal es correspon amb el preu de taxació que serà 
de 813.900 €.  
 
CINQUÈ.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada de la concessió de domini 
públic, les obres, construccions i instal·lacions erigides al domini públic en el marc de la 
concessió, que es concreten en l’aparcament en subsòl, lliures de càrregues i gravàmens.  
 
SISÈ.- Acordar l’extinció anticipada del dret de superfície constituït a favor de Promocions 
Urbanístiques de Mataró, S.A., per acord plenari de data 13 de desembre de 2001 i formalitzat 
en data 21 d’octubre de 2002, davant l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Angel José Varela 
Escudero, amb el número 1.003 del seu protocol.  
L’Obra nova de l’edificació es va formalitzar davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Àlvar 
Josep Espinosa Brinkmann en data 28 de febrer de 2003.   
El dret de superfície consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3428, 
llibre 262 de Mataró, foli 70, finca núm. 10893, inscripció 3a.  
L’obra nova de l’edifici consta com a inscripció 4a.  
 
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la reversió de 
la promoció d’habitatges al patrimoni municipal es correspon amb el preu de taxació que serà 
de 1.107.400 €.  
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SETÈ.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada del dret de superfície, les obres, 
construccions i instal·lacions erigides en el marc d’aquest dret real d’aprofitament, que es 
concreten en l’edifici d’habitatges protegits, lliures de càrregues i gravàmens.  
 
VUITÈ.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. 
(PUMSA), la finca situada a la planta baixa del carrer Herrera núms. 53-55 de Mataró (inscrita 
al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, volum 3171, llibre 147 de Mataró, foli 5, finca 
núm. 9529.  
Té una superfície aproximada de 200 m2.  
El preu de taxació de l’immoble és de 121.600 €.  
 
NOVÈ.- Acordar que el preu d’adquisició dels diferents immobles serà el preu de taxació, és a 
dir, un total de SIS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-
VUIT EUROS (6.269.268 €). Aquest preu d’adquisició no serà satisfet en efectiu, sinó que 
serà destinat a reduir part del deute preexistent que manté la societat municipal PUMSA amb 
l’Ajuntament de Mataró (datio pro solvendo). 
 
DESÈ.- Adscriure a PUMSA per al compliment de les seves finalitats  els immobles que 
seguidament es detallen, un cop hagin estat incorporats al patrimoni municipal: 
 

- Aparcament en subsòl de la plaça Gatassa (80 places) 
El valor d’adscripció serà de 813.900; 
 

- Edifici d’habitatges protegits situats al pasastge d ela Fragata núms. 6-8 (14 
habitatges) 
El valor d’adscripció serà de 1.107.400 €.  

 
ONZÈ.- Supeditar i demorar l’eficàcia d’aquests acords als següents requisits: 
  

- A la cancel·lació administrativa i registral de les hipoteques constituïdes sobre la finca 
de l’Avinguda del Maresme núm. 42, sobre l’aparcament en subsòl de la plaça Gatassa 
i sober l’edifici d’habitatge protegit del Passatge Fragata núms. 6-8.    

- A l’emissió de l’informe, preceptiu i no vinculant, del departament competent en matèria 
d’Administració Local per tractar-se d’una operació que comporta adquisicions 
oneroses per import superior als 100.000 €, de conformitat amb allò establert a l’article 
206.3 b) 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; 

- A l`aprovació de l’expedient de modificació pressupostària que ha d’habilitar crèdit 
suficient per dur a terme les operacions descrites; 

- A la obtenció de les autoritzacions administratives necessàries per adquirir l’edifici 
d’habitatges qualificats d’HPO. 

 
DOTZÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat de 
Serveis Centrals per a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els 
documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquests acords.  
 
TRETZÈ.-  Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions 
derivades de l’adopció dels presents acords.  
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CATORZÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin del 
perfeccionament d’aquests acords.  
 
QUINZÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA” 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que sobre aquesta adquisició 

de la empresa PUMSA, és una adquisició onerosa, i voldria fer una pregunta al respecte. De 

les 12 adquisicions que es fan, saber si tenen càrregues a  tercers i quins són i com quedaria 

el deute total, si hi ha alguna previsió amb les inversions d’ obtenir beneficis de les mateixes.  

 

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

que votaran en contra, per la nefasta gestió portada en el passat en aquesta empresa 

municipal. 

 

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

en relació amb la compra d’immobles a PUMSA, considerem erroni pagar dues vegades pel 

mateix, i que les pèrdues de PUMSA no les han de pagar els ciutadans. Els diners serien més 

útils si es destinessin a necessitats socials; reiterem la nostra exigència de responsabilitats 

polítiques per la mala gestió realitzada. 

 

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

manifesta que votaran en contra, per dos motius, el primer perquè l’alcalde va anunciar que es 

faria un pla de viabilitat de l’empresa PUMSA, amb el compromís que durant el primer 

trimestre aquest pla estaria fet, i no ha estat així, i el que s’està fent és enginyeria financera. El 

Govern del PP va fer la Llei de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Locals, 

que recull que una empresa municipal que doni pèrdues durant dos anys, ha de dissoldre’s. 

Reconeixem l’error de no haver estat valents i haver dit que les escoles bressols no es podrien 

pagar si esclatava la bombolla immobiliària. PUMSA és una empresa molt mal gestionada i 

quan el Govern aporti un pla de viabilitat se li podrà donar recolzament però no ara. 

 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Manuel Vinzo, regidor del grup 

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

Ciudadanía, diu que hi havia un compromís de presentar un pla de viabilitat, i no s’ha 

presentat, per tant, correspon votar en contra. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que és evident que 

tenim que complir amb els compromisos, això deriva de partides ja aprovades per destinar a 

aquesta finalitat. En resposta a la Sra. Caballero, s’escullen aquestes finques perquè no 

tenen IVA, que no ens podem deduir i els Ajuntament estem exempts d’ITP, per tant, no hi ha 

càrregues a les finques adquirides. 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, vis el debat retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

9 -  MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 2017 AMB AUGMENT SALARIAL DE 

L’1% LPGE 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. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de Recursos Humans en relació al pressupost de data 12 de 
desembre de 2016, quin original consta al Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró de 
l’exercici 2017, i en el que es preveia l’increment de l’1% de totes les retribucions. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans, de data 25 de juliol de 2017, que consta en el present expedient i que es dóna per 
reproduït i que fa referència a l’increment de l’1% a les retribucions dels llocs de treball de 
l’Ajuntament de Mataró. 
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Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 26 de juliol de 2017.  
 
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 
en els termes continguts a l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans, de data 25 de juliol de 2017, aplicant amb efectes retroactius 
des de l’1 de gener de 2017 l’esmentat increment.  
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal de la 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció de Cultura 
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10  - NOVES INCLUSIONS AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.  
 

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

la proposta següent: 

 
“Vistes les actes 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i 2/2017 de la Comissió Municipal del 
Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, corresponent a les reunions del dia 2 i 23 de febrer, 16 de 
març i 11 d’abril de 2016 i 4 de juliol de 2017 sobre els nous vials a denominar. 
 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 4 de juliol de 2017. 
 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.-  Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial: 
 
CODI 10009: CAMÍ DEL PLA 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL PLA. 

 
CODI 10021: CAMÍ DEL CASTELL DE MATA 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL CASTELL 
DE MATA. 

 
CODI 10020: CAMÍ ANTIC DE MATARÓ A LLAVANERES 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ ANTIC DE 
MATARÓ A LLAVANERES. 

 
CODI 10022: CAMÍ DEL TORRENT DEL CASTELL 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL TORRENT 
DEL CASTELL 
 
CODI 10016: CAMÍ DEL PLA DEL CASTELL 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL PLA DEL 
CASTELL. 

 
CODI 10017: CAMÍ DE CAN MERCER 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN 
MERCER. 

 
CODI 10010: CAMÍ DE CAL PILÉ 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAL PILER 

 
CODI 10011: CAMÍ DE CAN PUIG 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN PUIG 
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CODI 10012: CAMÍ DE CAN REDEU 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN REDEU 

 
CODI 10013: CAMÍ DE CAN MAJÓ 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN MAJÓ 

 
CODI 10014: CAMÍ DE CAN LLOPIS 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN LLOPIS 

 
CODI 10015: CAMÍ DE CAN DANGLA 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE CAN 
DANGLA 

 
CODI 10018: CAMÍ DEL CELLER 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL CELLER 

 
CODI 10019: BAIXADA DEL PUNTÓ 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com PUNTÓ, BAIXADA 
DEL. 

 
CODI 10023: CAMÍ DE LA CASA DEL CASTELL 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE LA CASA 
DEL CASTELL 
 
CODI 10024: CAMÍ DE CAN FLAQUER 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ CAN FLAQUER  
 
CODI 10025: CAMÍ DE SANT MIQUEL 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DE SANT 
MIQUEL 

 
CODI 10026: CAMÍ DEL TORRENT DE BALCELLS 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com CAMÍ DEL TORRENT 
DE BALCELLS 
 
 
SEGON.- 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.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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11  -  MANTENIR, ELIMINAR I INCORPORAR AL NOMENCLÀTOR DE 

LA CIUTAT ELS CODIS, VIALS I DENOMINACIONS QUE S’INCLOUEN 

A LA PROPOSTA. 

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

la proposta següent: 

 
“Vistes les actes 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i 2/2017 de la Comissió Municipal del 
Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, corresponent a les reunions del dia 2 i 23 de febrer, 16 de 
març i 11 d’abril de 2016 i 4 de juliol de 2017 sobre els nous vials a denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 16 de març de 2016 i del dia 4 de 
juliol de 2017. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.-  Mantenir al Nomenclàtor els següents codis, vials i denominacions:  
 
CODI 180  CARRER D’AMÀLIA 
CODI 1170  CARRER DE CRISTINA 
 
SEGON.- Eliminar del Nomenclàtor, el següent codi, vial i denominació: 
 
CODI 2460  CARRER D’ISABEL II 
CODI 120  RONDA D’ALFONS XII 
 
TERCER.-  Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial: 
 
CODI 2460  CARRER D’ISABEL 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com ISABEL, CARRER D’. 
 
CODI 120  RONDA DE LA REPÚBLICA  
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com REPÚBLICA, RONDA 
DE LA. 
 
QUART.- 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.” 
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que a la proposta es mantenen els 

noms de Cristina, Amalia i Isabel, i ens genera uns dubtes, que esperem que ens els pugui 

aclarir. Si hi ha altres carrers a la nostra ciutat que facin referència només a noms masculins, 

és a dir, perquè si no és el cas, considerem que els noms de les dones, també han d’anar 

acompanyades amb el cognom o la seva referència, per que no hi hagi diferencies de gènere. 

Un altre punt que volem deixar a l’aire és que quan es proposi el canvi de noms de monarques 

s’hauria de fer un canvi general, no només dels borbons, per això interpel·lo al regidor de 

cultura i a la regidora de igualtat que pensen d’aquest canvi.  

 

 

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

quan vam veure la proposta de modificació de carrers ens vam preguntar si realment pensen 

les formacions politiques que són favorables a aquesta modificació, si aquestes modificacions 

beneficiaran la vida dels veïns. No hi ha cap justificació que avali la proposta de treure els 

carrers dedicats als Borbons, independentment de que aquests ens puguin agradar més o 

menys, però creiem que formen part de la historia del nostre país, Espanya. Veiem que és un 

pur caprici del grup que va proposar aquestes modificacions en una proposta de resolució, 

quan creiem que es una qüestió bastant seria, i més tenint en compte que es veuran afectats 

diversos veïns. Nosaltres no volem formar part d’aquest circ, per tant votarem contràriament. 

 

 

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

recorda a la senyora Lora, que en el ple del desembre del 2015, per majoria es van aprovar 

aquests canvis, per tant, entenem que la sobirania la té el ple i que per tant va ser decisió de 

la majoria. En quan aquest canvi del nomenclator, nosaltres estem a favor, aquest nom evoca 

l’ideal d’una societat estructurada en els valors de la llibertat, de la igualtat i de la solidaritat i el 

laïcisme, el republicanisme per la gent de la CUP, és el fil roig de la nostra història que abraça 

les lluites democràtiques i obreres des del segle XIX fins avui. Per tant, celebrem la substitució 

del nom de Alfons XII per el de la Ronda de la República, i ens sembla un acte de dignitat i de 

justícia historia, recuperar el nom que aquesta via ja havia tingut durant la segona república. 

Només dir que aquest nou nom de la Ronda de la República pot anunciar, si la ciutadania així 

decideix, la república que guanyarem a les urnes el proper 1 de octubre en el referèndum 

d’autodeterminació. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

recorda a la senyora Polvillo, que per aquesta regla de tres que ella acaba d’anunciar, hi ha 

una llista de casi tres centenars de noms de carrers, molts aprovats per unanimitat o amb el 

vot contrari només de la CUP, i vint-i-sis o vint-i-set que fa més de quinze anys que esperen 

tenir un carrer a Mataró, per tant, les majories sembla ser que es proclamen quan convé. Deia 

ara el senyor Joaquim Fernández que donen resposta a un acord de ple, vostè, els compleix 

quan vol, per exemple, no tenir pressupost, va ser un acord de ple i l’endemà per una llei 

espanyola que vostès acabaven de dir que era il·legal i que denunciaven van aprovar el 

pressupost, per tant, els acords de ple s’aproven i es porten a terme quan ens interessa o 

quan no ens interessa. Per cert senyor Fernández, divendres va fer vuitanta un anys que van 

assassinar al Beat Marti Samsó i que el govern de la Generalitat, en ple, Esquerra, Iniciativa i 

el PSC i tota la resta de partits, el dia de la seva beatificació vam omplir la basílica de Santa 

Maria de la nostra ciutat. És un altre dels noms de carrers que en majoria havia de tenir un 

nom posat en aquesta ciutat, que tenia un indret que estava designat per a que el tingués, que 

es va canviar perquè algú ho va demanar sense tenir representació al ple i que tampoc s’ha 

fet. Evidentment votarem que no. 

 
 
 

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

Ciudadanía, corrobora el que ha comentat la senyora Caballero, té tota la raó, aquí no es 

tracta més que d’una cosa, és hispanofòbia, no hi ha més. Perquè evidentment la llista de reis, 

comtes, que te Mataró és impressionant, i només ens posem amb Isabel II i Alfons XII, reis 

constitucionals, carrers d’una gran tradició a Mataró que ja tenien nom abans que estiguessin 

realment urbanitzats, que a més té una gran vinculació Isabel II amb la ciutat de Mataró, 

perquè Mataró sempre va ser liberal enfront el carlisme, doncs resulta que avui ho canviem. 

No em val que hi hagi una aprovació en el ple, senyalo al senyor Joaquim Fernández, com a 

responsable d’aquesta situació, és una decisió que ens molesta i que tindrà conseqüències. 

Nosaltres, que recolzem al govern, aquest tracte, creiem que no se’ns devia, creiem que es 

tenia que mantenir una neutralitat en aquest tema i no l’ha hagut. Evidentment votarem en 

contra i si tinguéssim alguna responsabilitat de govern tornaríem a canviar la situació. El que 

si que tinc que dir-li, és que té conseqüències maltractar a l’oposició.  
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que la proposta 

que vam presentar el 14 de gener de 2016, deia exactament encarregar a la comissió del 

nomenclàtor una proposta de noves denominacions per el canvi de noms dels carrers 

borbònics, en aquest cas, així ho ha fet ens agradaria destacar la seva feina i avui tenim 

aquesta proposta de la comissió del nomenclàtor sobre la taula, per tornar-la a votar. 

Celebrem que hi hagi d’aquest nom, relacionat amb els valors del republicanisme; dir-li a la 

enyora Lora que si els canvis es fan bé, no tenen perquè comportar cap més problema 

administratiu als veïns, es més, ja ho hem dit també, aquets carrer ja es deia Ronda de la 

República, per tant, no passa res que recuperi aquest antic nom. Si es guanya aquesta 

votació i la Ronda Alfons XII passa a dir-se Ronda de la República, serà un primer pas, si es 

guanya la votació de l’1 d’octubre, proposo que tots els mataronins ho anem a celebrar a allà.  

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que com a partit 

socialista vam votar en contra del canvi de nom dels carrers pel mateix que s’ha comentat 

aquí, nosaltres pensàvem que no era necessari canviar els noms que formen part de la 

història del liberalisme espanyol, però un cop que el ple va decidir canviar el nom ens hagués 

agradat, ara que anirem a procés de consulta, esperar-nos a una consulta per veure si la gent 

volia canviar el nom i quin nom se li posava. Però dit això, no era la nostra proposta, pensem 

que es podien fer moltes coses, creiem que hi ha noms molt consensuats pendents i que això 

s’ha d’arreglar, hem de parlar entre tots per veure quines son les prioritats i no mirar en cada 

moment, el que més ens agradi. Hem de fer una reflexió general sobre els noms dels carrers.  

Un cop hem rebut la proposta de la comissió del nomenclàtor, nosaltres no podem votar en 

contra d’un nom com la república, perquè pels socialistes la república evidentment és la 

segona república.  

 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, creu que 

les intervencions que hi ha hagut no corresponen al ple d’avui, corresponen al ple del gener 

de 2016, en aquell moment érem a temps de tot això. La comissió del nomenclàtor, s’ho pren 

molt seriosament, i el debat s’ha fet amb tranquil·litat, amb diferents sessions comptant amb 

l’opinió dels experts, perquè vostès saben que en la composició de la comissió del 

nomenclàtor tots els grups estan representats i que a vegades el que vostès diuen aquí no 
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lliga amb el que es diu allà, i en el cas de la senyora Lora, la representant del seu grup a la 

comissió del nomenclàtor és vostè i no recordo que hagi vingut, clar, potser coses de les que 

ha dit aquí haguessin pogut fer canviar la votació de la comissió del nomenclàtor, perquè es 

treballa habitualment per consens, però quan és evident que hi ha diferents punts de vista, 

com a qualsevol llocs, doncs els temes es posen en una votació. S’ha fet un treball seriós, 

escoltant a tothom, absolut esperit democràtic dels que hi érem. Com a president d’aquesta 

comissió, avui el que faig és elevar el ple, que és qui aprova, perquè la comissió només 

proposa. Per tant, crec que podem afegir el que vulguin, però en tot cas, esta tot dit.  
 

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

fer aquesta exposició aquí en el ple municipal, perquè va coincidir que quan es van portar a 

votació aquestes propostes en el ple municipal, no vaig poder votar, perquè estava de baixa 

maternal. Desprès, no he pogut assistir a les comissions del nomenclàtor i és per això que no 

he pogut tenir el debat pertinent i per això he considerat oportú fer avui l’exposició que he fet 

del vot. A la senyora Polvillo, jo en cap moment he fet al·lusió, ni he dit que no s’aprovés 

aquesta proposta de resolució per majoria del ple municipal, simplement que considero que el 

que vostès justifiquen per portar a terme aquest canvi doncs és una justificació que des del 

nostre punt de vista no és sòlida, i és per això que voto contràriament en aquest punt.  

 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que estan molt contents amb el 

canvi de nom i celebrem el nom de la Ronda de la República. El que nosaltres voldríem que si 

us plau ens contestin, si al nomenclàtor de la nostra ciutat hi haurà noms masculins al igual 

que ara hi haurà Amalia, Isabel i Cristina, només voldria que això ens ho contestes.  

 
 
 

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

manifesta que el senyor Fernández te raó que és un debat que ja varem tenir, però si no el 

conegués diria que m’està prenent el pel. El nomenclàtor es fa servir per donar perfil polític de 

qui en aquell moment governa, i per això, cada vegada que hi ha un problema i vostè sap, que 

nosaltres tenim una especial fixació amb un nom que va tenir, vint i sis vots a favor en aquest 

ple i un vot en contra, que cada vegada que surt aquest problema, vostè m’envia el projecte i 
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fins i tot el pressupost i cada vegada que els hi fan falta els nostres vots, com ha dit el senyor 

Ferrando, doncs apareix un projecte i un pressupost, per fer la plaça de les víctimes del 

terrorisme i una placa on hi digui “Miguel Angel Blanco” i això m’ho ha enviat tres o quatre 

vegades; escolti’m, però és que avui parlem de la república, però al 1714 en la guerra de 

successió, quin nom republicà li vam posar a la rotonda de “l’experience” a la N-II? si no estic 

errat li vam posar el nom d’una reina. Sí, els senyors del nomenclàtor fan una feina magnifica, 

però el criteri que preval no és el seu. El que no m’empasso és que vostès en ho vulguin fer 

passar per un criteri tècnic.  

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal 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: 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 (1) i corresponent als 

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

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -MES, 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ I CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

DONAR SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 

D’OCTUBRE A MATARÓ. 

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

resolució següent: 

 
“Al passat Ple d’Abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta de resolució 
presentada per CiU, ERC-MES i ICV-EUiA per l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
 
La proposta aprovada, que recollia el text del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum,  
feia referència als drets essencials i inalienables de les societats democràtiques. 
 
Entre aquests drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
 
S’ha posat de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant 
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir.  
 
També s’instava els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les 
garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
 
Es reconeixia el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això es donava suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgissin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
 
Es manifestava la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
I finalment, s’afirmava que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fèiem apel·lant al mecanisme fonamental de que disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa 
amb el vot.  Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per 
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això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Igualment, aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 5-09-2013, 
llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 
 
Per tot això, els Grups Municipals de CiU, ERC-MES i la CUP proposen al Ple Municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat i la Sindicatura Electoral, 
realitzant totes les accions necessàries per a assegurar l’organització del Referèndum de l’1 
d’octubre amb normalitat democràtica, de manera que tots els mataronins puguin exercir 
lliurement el seu dret a vot.” 
 
 

Esmena a la totalitat que presenta el Grup Municipal Socialista sobre 
la proposta de resolució dels grups municipals de CiU, ERC i CUP 
sobre l’organització del referèndum de l’1 d’octubre a Mataró 

 
 

La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la següent Esmena 

a la totalitat:  
 
“Després d’anys de “procés”, ara s’anuncia la celebració de l’anunciat referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya. 
 
Aquesta iniciativa està impulsada pel Govern de la Generalitat i per la majoria parlamentaria 
que el recolza.  
 
A hores d’ara no hi ha referèndum convocat ni tan sols marc legal que sustenti un referèndum 
que no permet ni l'Estatut ni la Constitució, tal i com va afirmar contundentment en un informe 
al mes de març el Consell de Garanties Estatutàries. 
 
Sembla ser que la Llei de referèndum serà inclosa de forma urgent i extraordinària en l’ordre 
del dia de la propera sessió del Parlament. I sembla ser que el dia 7 es forçarà una votació en 
lectura única sense seguir cap dels tràmits que tota democràcia parlamentària exigeix perquè 
els grups polítics puguin exercir el seus drets i sense la majoria de 2/3 dels vots del Ple del 
Parlament que exigeix l’Estatut per modificar la Llei electoral. 
 
A l’hora que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va declarar, per unanimitat, 
que la Generalitat no té competències per convocar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
Tampoc hi ha hagut cap diàleg del Govern de la Generalitat amb el món local, els ajuntaments 
i altres administracions locals no disposen de cap informació formal. 
 
D’altra banda la Generalitat de Catalunya disposa a Mataró i a tot Catalunya, de locals, 
funcionaris i recursos per organitzar un possible referèndum. 
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En aquest escenari polític els grups municipals de CiU ERC i la CUP demanen un 
posicionament al Ple de l’Ajuntament de Mataró donant suport a un possible referèndum 
d’autodeterminació.  
 
El Grup Municipal Socialista vol fer les següents consideracions: 
 
Les institucions hem de complir les lleis.  
 
Les lleis ens han de garantir la igualtat i l’exercici dels nostres drets i obligacions, ningú ha 
d’estar per sobre de les lleis ni cap institució pública se les pot saltar. La tramitació de les lleis 
s’ha de guiar pels principis de transparència i de participació. 
 
És obligació de l’Alcalde defensar a l’administració local i als treballadors i treballadores 
públics.  
 
Dit tot això, també estem convençuts que avui Catalunya arrossega una crisi que ve de lluny i 
que te un punt àlgid en la sentència de l’Estatut i les campanyes anticatalanes propiciades pel 
Partit Popular que la van precedir. 
 
Els Governs d’Espanya i de la Generalitat no han pogut, sabut o volgut trobar un marc de 
diàleg, de respecte mutu i de punts d’entesa; al contrari, es busca la confrontació i la tensió 
permanent, sovint posant la tàctica electoral per davant dels interessos comuns. 
 
Nosaltres afirmem que per superar aquest atrinxerament, sobren proclames i consignes i falta 
política.  
 
No anirem enlloc sense vies de diàleg i consens dins la societat catalana, entre les institucions 
espanyoles i catalanes i entre les societats catalana i espanyola.  
 
I estem també convençuts que per superar aquesta crisi caldrà una revisió pactada dels 
nostre marc polític i institucional. La Constitució espanyola i l’Estatut de Catalunya, que tant 
han contribuït al nostre autogovern i desenvolupament,  necessiten una adequació als nous 
temps i a les noves demandes.  
 
La ciutadania de Catalunya, de nou, haurà de prendre la paraula i fer-ho amb totes les de la 
llei.  
 
Els socialistes proposem que es voti una nova proposta d’entesa justa entre Catalunya i 
Espanya enlloc del trencament que se’ns proposa des de les forces independentistes. 
 
Catalunya és una nació i Espanya, més aviat que tard, serà Estat federal. 
 
Nosaltres som catalanistes i federals, europeistes i municipalistes i treballem per una 
Catalunya rica i plena, reconeguda i respectada, socialment avançada, que sigui un motor 
econòmic d’Espanya i del sud d’Europa. Amb recursos i amb un finançament just.  
 
Amb el reconeixement mundial de la nostra llengua i de la nostra cultura i que torni a ser un 
espai de creació i cultura, un espai d’innovació i d’oportunitats, d’igualtat i de justícia social.  
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Amb totes aquestes consideracions, proposem al ple de l’Ajuntament de Mataró els següents 
acords: 
 

1. Instar als Governs de la Generalitat de Catalunya i d’Espanya a superar la situació 
d’enfrontament i divisió i iniciar de manera urgent un diàleg democràtic i obert sobre la 
situació de Catalunya que ens porti a una entesa institucional i social.  

 
2. Tant punt com es conegui el marc legal per la convocatòria d’un referèndum 

d’autodeterminació i la possible participació dels ajuntaments es sol·licitarà als serveis 
jurídics de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, i al Consell de Garanties 
Estatutàries, els informes pertinents per analitzar les implicacions legals de 
l’administració municipal. Aquests informes seran lliurats a la Junta de Portaveus i als 
representants sindicals dels treballadors i treballadores municipals.  

 
3. Traslladar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la mesa del  

Parlament, a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya i a les entitats 
municipalistes. “ 
 

 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que s’està vivint uns 

moments històrics molt importants. Tenim un Govern centralista i per una altra banda tenim al 

Govern de la Generalitat que tampoc ho està fent bé. El que han de fer les institucions i els 

representants polítics és posar-se al seu costat per tal que el poble pugui expressar-se com a 

poble sobirà i decidir. El meu vot serà favorable a la moció presentada per ERC, CUP i 

PDCAT, tot i que pensem que el PDCAT no s’hauria d’haver apropiat mai d’aquest moviment. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que tot i que els acords ens podrien semblar mínimament 

assumibles, la esmena exclou la defensa del referèndum, i no ho podem oblidar. Recordo al 

PSC que l’article 92 de la Constitució permet sotmetre a referèndum decisions polítiques 

d’especial transcendència. Alguns juristes creuen que només caldria una reforma puntual de 

la llei orgànica 2/1280, reguladora dels referèndums. No donarem suport a l’esmena del PSC; 

ens abstindrem. Pel que fa la proposta de resolució; defensem el referèndum però el que 

presenta la Generalitat no és un referèndum que compleixi amb les garanties democràtiques 

que hauria de tenir. Les garanties són que l’aprovació de la llei hauria de comptar amb una 

majoria qualificada més gran que la que va obtenir ahir; hauria de comptar amb un temps 

necessari per a que la ciutadania pugui tenir tota la informació. Tampoc es farà la publicació 

del cens real a on la ciutadania podrà fer reclamacions oportunes i tampoc saben qui hi haurà 
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a les meses electorals; tampoc tindran una sindicatura electoral regulada per membres del 

poder judicial; tampoc és complirà l’ equitat d’informació als mitjans de comunicació. Per últim, 

no es pot considerar un referèndum com a vinculant quan no es demana una participació 

mínima. El que em sembla més important és l’actitud del Govern del PP que impedeix aquesta 

consulta. La Generalitat tampoc està actuant bé, amb un full de ruta on no es tenen en compte 

el diàleg. Demanem a la Generalitat que l’actitud del PP no ha de ser excusa per no donar la 

informació i ser transparents en el procediment i d’obviar el dret del Parlament a tenir un 

diàleg. No renunciem a aquest referèndum que Catalunya mereix i necessita on totes les parts 

siguin convidades a participar. Vull que s’inclogui un debat real sobre el futur polític del país. 

Defensem el dret a decidir i exigim un referèndum que tingui les garanties legals necessàries 

per a ser reconegut per a la comunitat internacional. La Generalitat està intentant passar la 

pilota a la teulada de l’Ajuntament i això no s’hi val. És a la Generalitat a qui correspon facilitar 

els llocs per anar a votar, amb els locals que pertanyen a la Generalitat, tal i com va fer al 9-N. 

Per tot això ens abstindrem. 

 

 

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

aquesta proposta, amb tots els respectes, ja cansa. Crec tots ja sabem el que acabarem dient 

i el que pensem. La gran bandera d’algunes formacions polítiques és aquest tema. La 

proposta diu que l’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat per assegurar 

l’organització del referèndum. Aquesta votació és de tot menys democràtica; aquesta votació, 

és autoritària i es salten la llei de la manera que els interessa. La democràcia passa per votar 

totes aquelles qüestions que interessen als nostres ciutadans i no només el que vol un sector. 

En una qüestió tan important com aquesta, haurien de poder votar tots els ciutadans del 

territori espanyol. A més tot això està fora de la legalitat, també van donar un espectacle al 

Parlament de Catalunya i a la falta de respecte al símbols i la mena de país que alguns volen 

construir. Referent a l’esmena del PSC; dir que aquesta esmena i no dir res és el mateix, per 

tant crec que aquesta manera d’argumentar un vot contrari a la proposta és curiosa. La 

situació general està fent molt de mal a Catalunya, a la concòrdia i a l’enteniment així com a la 

imatge que donem a l’exterior. Els catalans no són diferents a la resta, tenim una identitat, que 

s’ha de respectar però no serveix per a destruir els lligams amb la resta d’Espanya. Crec que 

hi ha una solució, amb diàleg i generositat, de cara a un debat de com entendre l’estructura de 

l’Estat. Votarem contràriament a les dues propostes. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

exhibeix una butlleta i expressa que és la butlleta oficialitzada des d’aquesta matinada, per la 

Generalitat, que servirà per votar el dia 1 d’octubre; també és un sobre que servei per votar, 

no per robar. Bàsicament el que s’ha plantejat és una resposta a una pregunta ¿voleu que 

Catalunya sigui un estat independent en forma de República?. Sí o no és així de senzill. El 

futur del nostre país, el decidirà la ciutadania a les urnes i no als Tribunals. El referèndum és 

el mecanisme democràtic per decidir el futur del poble de Catalunya; un dret recollit a la carta 

internacional dels drets humans. A la majoria dels municipis s’hi ha donat suport, per tant 

recordo, que a l’Ajuntament de Mataró es va aprovar adherir-se al manifest del pacte nacional 

pel referèndum. No demanem a l’Alcalde que sigui independentista, només demanem que 

sigui demòcrata i faciliti la col·laboració de l’ajuntament amb la votació. D’altra banda no 

entendria que el meu alcalde es posés al costat d’aquells que impedeixen el referèndum, que 

al final seria una imposició, com veure la guardia civil a les portes d’una impremta. Tampoc es 

pot permetre l’alcalde desobeir la llei del referèndum d’autodeterminació aprovada al 

Parlament de Catalunya, recordo que el Sr. Alcalde avui ha rebut una carta de requeriment 

signada pel president de la Generalitat i pel vicepresident, on li demanen que en 48h determini 

la disponibilitat d’espais per votar. Ens agradaria saber si l’alcalde pensa contestar a aquesta 

carta. Les garanties democràtiques van saltar quan el Tribunal Constitucional va tombar 

l’estatut. Les garanties que manquen són justament la que ells impedeixen desenvolupar, 

negant el debat, el diàleg, sabotejant l’organització del referèndum i amenaçant als càrrecs 

electes i als empleats públic. Davant això l’única garantia que tenim és obeir al poble que des 

de fa més o menys 10 anys es manifesta majoritàriament a favor del dret a decidir el nostre 

futur polític. El PSC presenta una esmena on proposen una idea d’Espanya on el respecte a la 

voluntat democràtica del poble català no compte gens ni mica. Aquesta voluntat democràtica 

ha reclamat insistentment el referèndum. Alerto que si aquest govern municipal no és capaç 

de garantir els drets democràtics això ha de tenir conseqüències. Al PDCAT, cap poltrona pot 

justificar la indignitat d’un govern que posa traves a la democràcia, demano que trenqueu amb 

el PSC. Emplaço a tothom a participar massivament al referèndum de l’1-O que no hem de 

tenir por i que amb Bote o sense Bote votarem.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que els que estàvem al mandat passat vam viure un ple semblant amb aquest punt, un 

ple extraordinari, que es va celebrar amb unes condicions de llibertat i de no pressió a la gent 

que estem aquí, i al cap i a la fi estem aquí perquè molts mataronins ens han votat, demano 

respecte per la gent que ens ha votat que tenen el mateix dret que els altres. L’alcalde va 

guanyar les municipals perquè els mataronins el van recolzar. Debats com aquests ja s’han 

celebrat i les posicions estan molt clares. Recordar la penúltima vegada que vaig veure a 

Irene Rigau a Mataró; va arribar a quarts d’onze de la nit i es va reunir amb els grups 

municipals a la sala del lleons i els senyors de la CUP li van fer un escratx perquè acabava de 

tancar una línia del Joan Coromines. L’últim cop que la senyora Rigau ha estat a Mataró va 

ser dissabte i venia de la ma d’aquells que fa tres anys li van fer un escratx. Això explica la 

fugida endavant de CIU i ara son el PDCAT. Això explica perquè estem aquí i perquè hem 

arribat fins aquest punt. Quan els senyors de CiU, CUP i ERC, parlen d’un procés inclusiu, el 

procés és de tot menys inclusiu. Mirem el ple del 24 de setembre de 2014, on va haver llibertat 

de dir el que es volgués tot i haver més gent que avui, en aquell ple es va respectar i l’ambient 

tranquil en detriment del ple en el que ens trobem. Estan alimentat un mal ambient. I per últim 

algú ha impulsat un manifest a Mataró a favor de la democràcia, i els noms que signen son un 

ex-cap de llista d’un partit molt independentista que va haver de dimitir per assetjar a un 

senyor que havia contractat no fa molts anys; també signa un senyor que ha passat per quatre 

partits, va ser el pitjor regidor de cultura que ha tingut la ciutat; i el meu ex company expulsat 

del PP per mi, amb una querella i que està condemnat i inhabilitat per a ser càrrec públic per 

apropiació indeguda. Aquesta és la proposta que fan? Per això serveix el procés? Per últim, 

em sembla una covardia el que està fent el Govern de la Generalitat, ja que ahir van aprovar 

una llei sense que els grups de l’oposició tinguessin el dret de llegir-la, potser el PP no ho va 

fer perfecte però en cap democràcia del món s’aprova una llei sense que l’oposició la conegui, 

la pugui haver llegit i sense que pugui fer esmenes. Si son tan valents per fer això, basant-se 

en l’excepcionalitat, que també durant 1 d’octubre li treguin les competències a l’alcalde i facin 

el referèndum sota la seva responsabilitat. Curiós que ara el senyor Cuellar defensi l’estatut 

quan va fer campanya en contra igual que jo. Espero que en un futur es pugui parlar no des 

de l’estomac i sí des del cor i amb el cap. Votarem en contra de la proposta de la CiU, ERC i 

CUP i també votarem en contra de l’esmena del PSC. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que espera 

que aquesta sigui l’ultima vegada que parlem d’aquest tema ja que aquesta ciutat la tenim mig 

aturada i s’han de fer coses importants. A l’esmena del PSC ens abstindrem. És una mena de 

brindis al sol i arriba tard i malament. Si parlem de temps i fem una crítica a JUNTS PEL SI 

per fer-ho a deshora, a nivell local hauríem de donar exemple. Les lleis estan per servir-nos, 

que moltes conquestes històriques s’han fet desobeint. M’ agradaria que popularment es 

desobeís a les reformes laborals que hem patit, desobeir les retallades de la sanitat i d’ altres 

coses. Tot i així toca parlar d’aquest debat i que s’ha d’enfrontar. Per una banda ens trobem 

l’immobilisme de l’Espanya que no accepta la plurinacionalitat i el dret a la autodeterminació, 

incapaç d’escoltar i establir un diàleg i de negociar. Zero nivell polític per part d’aquest govern 

que opta per imposar el seu obsolet model territorial. Van matar a molts i aquesta història s’ha 

amagat i algun dia amb una mica de decència i honestedat també la recuperarem. No entenc 

perquè Rajoy s’amaga en la Constitució quan la va canviar, va canviar l’article 135 amb el 

PSOE sense demanar permís i no es va establir un debat i que tocava temes com la vivenda, 

els diners, en definitiva el futur dels fills de les classes populars, potser molts de nosaltres no 

podrem portar els nostres fills a la universitat perquè han encarit les matrícules i d’això ens 

estem oblidant i per nosaltres és prioritari. No volem perdre l’estat de benestar que tant ens ha 

costat tenir. Ja que parlem de canvis no volem un model d’estat mediterrani, volem un model 

d’estat nòrdic, hem d’anar a per més. Ahir és va aprovar la llei de transició de forma urgent 

sense un debat que tots ens mereixem, hem de ser capaços de parlar, el que va passar ahir al 

parlament em va fer una mica de vergonya, i no vull coincidir amb la companyia del PP, al que 

no li fa vergonya els imputats que té i sí li fa el referèndum, ja que no ho entenc. M’agradaria 

saber que fareu amb els corruptes que heretàreu perquè vull justícia social i que els que se’n 

portin diners que els tornin. Ens hauria agradat un diàleg amb garanties però no han donat 

oportunitats perquè això passi. 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que estan en moments tristos, perquè per sobre de qualsevol anàlisis el 

que és evident és que hi ha una profunda fractura travessant la societat catalana. Nosaltres en 

aquest moment tenim moltes coses a dir, el primer, és que hem llegit la esmena que va 

presentar el PSC. El que esta passant ara, en gran part, la situació actual és conseqüència 

dels quaranta anys, en part del col·laborador del PSC. L’estratègia errònia de la esquerra i del 

PSC de fer de company de col·laborador necessari del nacionalisme excloent i insolidari, de 
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trencar els ponts emocionals de gran part de la població catalana amb la resta de la societat 

espanyola, això ens porta avui aquestes conseqüències. A mi no m’importa, que amb els 

meus impostos es pagui les classes al IES de Alcocever com les classe de Villafranca de los 

Barros, perquè hi ha un principi a priori, i és que em sento en la mateixa comunitat social, 

política, que els estudiants. No votarem a favor de la esmena que presenta el PSC. Sé que 

l’actual equip de govern té una sensibilitat especial amb tots els pobles d’Espanya. Respecte a 

la proposta, crec que fins i tot els proponents, no dubten de que aquesta proposició és 

inconstitucional i és una forma literal de cop de estat contra l’ordre constitucional. Reitero que 

la democràcia, quan és real, és ordenament jurídic i constitució i rebentar l’ordre constitucional 

és un atac a la democràcia. La conseqüència és que l’estat ha d’aplicar l’ordenament i per 

això és fan accions graduals per tornar a l’estat legal i es clar l’estat te molts recursos. Em sap 

greu que les forces politiques que instiguen aquesta aventura no hagin tingut perspectiva de la 

realitat. L’Estat farà tot fins al final per a que evidentment es restableixi l’ordre legal i 

constitucional. Espero que no hagi tràgiques conseqüències, ja que és una aposta liquidadora. 

Per a concloure, tinc que dir que aquesta proposta que s’està presentant a votació és inútil, és 

un acte jurídic nul, inconstitucional, sense rellevància; encara que sorti 26 vots a 0 no té cap 

significat jurídic. El nostre grup, tant en aquesta proposta com en l’anterior que no compartim, 

ens aixecarem de la sala i no la votarem, perquè el seu resultat no ens interessa.  

 
 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, diu que 

l’esmena que es presenta és sobre una proposta per donar suport al referèndum on es 

pregunta als catalans, a tots els que vulguin participar lliurement, que volen per a aquest país. 

La proposta que vostès volen esmenar no diu ni si Espanya ha de ser un estat federal, ni si cal 

un millor finançament, ni si el govern d’aquest color o d’aquell altre és el responsable del que 

està passant. La proposta que hem presentat, solament demana que aquest ple doni suport a 

que els catalans, tots els que lliurement vulguin fer-ho, expressin quin futur desitgen per el seu 

país. El que vostès ens porten avui és una pantalla a dia d’avui superada, estem en un altre 

escenari. Molts del PSC han estat al costat de la trinxera de la democràcia com Raventós, 

Pallach, Verde, Maragall, Nadal, De Madre, Obiols, Serra, Dalmau, Tura, Navarro, Lluch, i 

molts altres; no entenem perquè no ens podem trobar ara. Vostès saben que no estem dient 

que votin sí a la independència, tant bo és el que vota sí com el que vota no, ja s’ha dit en 

alguna altra ocasió que això no va de independència, això va de democràcia i pensem que 
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amb vostès en aquest camp no hi hauria de haver cap problema per trobar-nos-hi. La majoria 

parlamentaria representa la majoria social del país, perquè no deixem que aquest pais es 

pronunciï? Deixem que votin. Els hi reconeixem la seva contribució decisiva a la Catalunya 

actual també tenen part de culpa en la sentencia del Tribunal Constitucional contra l’estatut. 

Recordar que el líder del PSOE el senyor Rodríguez Zapatero va dir al president Maragall que 

acceptaria l’estatut que sortís del parlament, i després Alfonso Guerra del seu propi partit va 

dir allò de “Nos hemos cepillado el Estatuto” i també gràcies al PP i al Tribunal Constitucional 

avui estem on estem. Nosaltres votarem en contra l’ esmena que han presentat per tot el que 

he dit, perquè ja no estem en el moment polític d’una reforma constitucional de caire federal, 

hem tingut molts anys per fer-la i quan han pogut tampoc ho han fet. S’ha de donar 

l’oportunitat al poble de Catalunya que es pronuncií i que voti el proper dia 1 d’ octubre, creiem 

que els ajuntaments, que sempre hem estat els protagonistes de les grans transformacions 

politiques i socials, només cal recordar la segona república, haurien de saber que estem al lloc 

que ens pertoca. El món sencer està pendent de com es resol aquest conflicte institucional. 

Tots varem lluitar plegats per construir una democràcia no pas una constitució. El 2012 el 

llavors secretari del PSC el senyor Navarro va afirmar que el PSC estaria a favor d’un 

referèndum i que votarien no. Penso que no ha canviat res per a que el PSC no pugui seguir 

aquesta tesi.  

 

 

 

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

que la Sra. Morón té raó, el PP té molt que avergonyir-se amb tot el tema de la corrupció, però 

vostè dissabte estava de la ma de la senyora Rigau, per això he volgut recordar que quan ella 

era consellera s’estaven donant contractes del 3%. I recordin com va acabar un tema com 

aquest a la Segona República. 

 

 

 

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

quan toca posar-nos al seu costat per a que defensem l’hospital de Mataró, o altres coses, no 

tenim cap problema en posar-nos. Hi ha un debat polític i l’hem de resoldre. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que els 

catalans tant del sí com del no, estan lamentablement cansats, de que s’estigui, no debatent 

sobre els avantatges o desavantatges que podria tenir un sí o un no, en aquell estat o 

República que vostè deia que faríem entre tots, i que estem simplement perdent el temps en 

termes legals i jurídics, i discutint una cosa obvia, que és si tenen dret o no tenen dret, a votar 

i és evident que sí que tenen dret a votar. El primer punt de l’esmena a la totalitat proposada 

pel PSC fa referència justament a aquest diàleg, i més de 4.000 entitats del pacte pel 

referèndum tenen com objectiu promoure aquest diàleg i el PSC va refusar ser-hi. I em 

pregunto si en el moment que tocava no van voler participar i ens van intentar boicotejar amb 

recursos perquè hem de creure ara amb aquesta proposta de diàleg. El segon acord demana 

un informe al secretari municipal, i hem dit sempre que el nostre govern està legitimat per fer-

ho, ja que la legalitat pròpia o el dret internacional l’avalen. Perquè hem d’implicar al secretari 

si la decisió ja l’han presa quan han demanat públicament a tots els votants dels PSC que no 

participin en la votació?. I demanar una participació mínima, quan no es va dir res quan es va 

votar i aprovar la constitució europea amb una participació del 42%. Recordo que l’ultima 

vegada que es va intentar la convivència entre Espanya i Catalunya amb Pasqual Maragall 

com a president vam ser “cepillados” i després de ser votat en referèndum a Catalunya va ser 

liquidat pel Tribunal Constitucional. Després d’això un socialista com Maragall ja va exigir que 

s’hauria de preguntar al poble de Catalunya sobre el seu futur en referèndum. Que ha canviat 

en tan poc temps per a que el posicionament sigui el contrari? Han hagut 2 compareixences al 

parlament espanyol per demanar diàleg i s’ha demanat 18 vegades organitzar un referèndum 

acordat i sempre s’ha rebut la mateixa resposta, a més d’inhabilitacions, multes i insults i 

guerra bruta organitzada pel govern espanyol, quan el govern del nostre país proposa una 

consulta per a la ciutadania que vol votar tan sí com no. Nosaltres no som tan dolents i 

permetrem votar tan sí com no, que els diem, que es resignin, que votar és antidemocràtic? A 

Catalunya la majoria pensa que aquesta és la millor manera de fer-ho. I a Mataró també, 8 de 

cada 10 vol votar. Vull demanar un compromís al govern de la meva ciutat, i també al meu 

alcalde, la majoria de gent vol votar i tots nosaltres estem per servir-los a ells no hauríem de 

tenir cap dubte amb això, ni govern, ni oposició ni tampoc l’alcalde, vull demanar que siguin el 

govern de la gent, que sigui l’alcalde de la gent i no l’instrument de una determinada opció 

política. Que amb totes les dificultat que això comporta, que hi són, que les coneixem, que 

superi, que fugi del tacticisme del seu partit, aquest és el repte. I quin és el compromís? Que 

si aquest ple, aprova la proposta presentada pels grups municipals de Convergència, la CUP, 

ERC, per col·laborar amb el govern de Catalunya, tal i com també li ha demanat avui mateix, 
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per carta al president i vicepresident de la generalitat, el govern de la nostra ciutat encapçalat, 

pel nostre alcalde amb tota la ajuda que calgui, trobem junts la manera de donar-hi democràtic 

compliment.  

 
 
 
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, respecte al que deia el 

senyor Fernández de que la esmena socialista ja estava superada, respon que nosaltres no 

estem orgullosos de la situació en la que estem, perquè ens posen en la tessitura de que són 

temps del ara o mai, de constants moments històrics, de jornades excepcionals, del sí, del no. 

d’Espanya o Catalunya. Queda molt poc espai pel diàleg. Nosaltres som més de fer ponts que 

no de dinamitar-los. Creiem que malgrat tot, el 2 d’octubre també hi haurà un espai polític pel 

consens de la majoria social d’aquest país, per l’entesa entre Catalunya i Espanya que ens 

porti a una Catalunya rica plena, reconeguda, respectada oberta i de progrés, que doni 

continuació i aprofundeixi en la etapa més amplia i llarga de la democràcia i d’autogovern de 

Catalunya.  

 
 
 
En aquests moments marxen de la sessió els tres regidors del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s).  

 

 

 

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

presentada pel grup municipal Socialista:    
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,  corresponent als membres del grup municipal Socialista.   

Vots en contra: 13, 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 del Partit Popular de Catalunya (1), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
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d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (1). 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

 

 
A continuació el Sr. David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de 

Resolució presentada pels grups municipals d’ERC-MES, CiU i la CUP:  
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 

membres del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als 

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

i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (1) i corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (1). 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa . 

 
 

 

En aquests moments es reincorporen a la sessió els regidors (3) del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s).  
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13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER DESENVOLUPAR UN PLA DE 

SALUT PÚBLICA EN MATARÓ COORDINAT AMB ELS DIFERENTS 

DEPARTAMENTS DE L’AUTONOMIA CATALANA, GENERALITAT, 

SISTEMES EDUCATIUS, SANITARIS I FAMÍLIES MATARONINES. 

(PROMOURE HÀBITS SALUDABLES I ESTILS DE VIDA 

SALUDABLES). 

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

resolució següent: 

 
“Establir un pla de salut a Mataró coordinat amb tots els estaments institucionals i 
administratius que es puguin coordinar, ha de ser un objectiu prioritari en la prevenció i millora 
de la salut. Per dur a terme aquesta tasca l’ajuntament de Mataró ha de ser l’impulsor des de 
el seu departament de salut pública i consum de convertir-se en un eix transversal amb línees 
estratègiques, que actuïn sobre les malalties cardiovasculars, les diabetis, l’obesitat i  càncer i 
el envelliment de la població. De forma que les intervencions treballades i impulsades des de 
l’ajuntament a través d’un pla sectorial, es tradueixi en una inversió en la conscienciació, posat 
en pràctica i millora de la vida dels mataronins a traves de politiques de promoció d’hàbits 
saludables, contra el sedentarisme i en la recerca d’una millor qualitat de vida front a 
l’envelliment de la nostra societat. 
 
Dins d’aquests treball que proposem generar un pla d’hàbits de vida sana, basats en 
l’alimentació equilibrada, l’activitat física,  es converteix en un repte Municipal i autonòmic a 
conquerir. Un relat de país integrat en la nostra vida al dia a dia... 
 
A traves d’aquests pla els mataronins hem d’assumir un estil de vida relacionat amb la Salut, 
la Qualitat de vida i els factors de Risc identificats per la pròpia OMS, relacionats amb 
malalties cròniques, destacant cinc; Obesitat, Hipertensió, malalties cardiovasculars, diabetis. 
Totes elles vinculades directament a la alimentació, el sedentarisme i el consum insuficient de 
fruites i verdures. 
 
En els últims anys les conselleries de diferents comunitats han posat en marxa programes i 
polítiques a traves de diferents àmbits interdepartamental sistemes educatius, sanitaris etc. 
També en diferents impuls per part de polítiques europees o comunitàries, totes elles segons 
el nostre pare d’una forma des coordinada i de vegades no connectades entre sí. Cosa que 
provoca una pèrdua d’eficiència i pèrdua de recursos. 
 
Amb l’involucració dels sistemes educatius, sanitaris i polítics des de les pròpies 
administracions. Per tal de promocionar estils de vida saludables, Sumant iniciatives nacionals 
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i internacionals amb l’objectiu de combatre les malalties cròniques i insistir en la promoció 
d’hàbits sans. 
 
Un pla de vida equilibrada s’ha d’abordar en Mataró amb una amplia perspectiva i des de 
diferents departaments aglutinant forces i programes  per tal de millorar la vida dels 
mataronins fent la extensible a la resta  catalans. 
 
Creiem prioritari Remarcar alguns dels objectius que ha de tenir aquests pla de Salut pública 
siguin els següents; 

1. Tractar en tots els àmbits de la vida quotidiana de la població on les administracions públiques 
puguin arribar, el posar en marxar campanyes i estratègies conjuntes amb diferents sectors i 
administracions, departaments i estaments tant Municipals con supramunicipals, fen promoció 
d’una alimentació sana i equilibrada. (Incidint especialment en caps sanitaris, casals de Gent 
gran, associacions, sistemes educatius de la ciutat). 

2. L’ajuntament ha de ser l’abandera’t amb la complicitat d’altres administracions d’impulsar 
l’activitat física i els patrons de vida més actius. Amb la col·laboració del patronat d’esports de 
la ciutat, col·legis, instituts i universitat de Mataró especialment salut i consum. 

3. Estimular polítiques actives que incideixin en la supervisió i implementació dels menús 
escolars, als casals de gent gran, hospitals de la ciutat, centres d’atenció pública tant de curta 
estada com de llarga estada, residències i centres geriàtrics. Casalets de nens i joves on es 
desenvolupin activitats a la ciutat. 

4. Formació i sensibilització continua als centres educatius de la ciutat. Formació continua i 
recerca de complicitats de les famílies i el sector sanitari. Per augmentar l’efectivitat de la 
promoció i l’exercici físic acompanyat d’una alimentació equilibrada i sana. 

5. Establir un pont de transit bidireccional on administracions públiques, centres sanitaris i 
empreses del sector alimentari facin seu el compromís coordinat,  de ciutat, d’una promoció 
d’hàbits saludables i una alimentació sana. 
 
Per Tot l’exposa’t al relat: 
 
Sol·liciten a l’ajuntament i a totes les instancies supramunicipals 
 

1. Relacionades amb la salut públiques comenci un pla transversal i aglutinador de salut, amb la 
recerca de complicitats i compromisos de tots els sectors de la ciutat i altres 
institucions.(Sistemes educatius, sistemes sanitaris, ajuntament i d’altres administracions 
catalanes, estatals i europees). 
 

2. Fer un estudi, inventari i revisió de tots els plans o programes que estiguin en Marxa a la 
pròpia ciutat, per part de els diferents departaments Municipals. Amb l’objectiu de coordinar-
los aprofitant els recursos, personal i rendiment. Intentant coordinar-los amb les diferents 
conselleries, amb la comunitat, l’estat i si cl els programes d’Europa. 
 

3. Posar data i calendari a l’elaboració d’un pla de salut en Mataró tenint en compte tots els 
criteris anomenats en el text. Per promocionar, garantir i estimular l ’integració d’hàbits 
saludables a les famílies de Mataró, col·lectius i en definitiva els habitants de la ciutat de 
forma que la pràctica habitual d’alimentació saludable i l’esport sigui un hàbit quotidià en el 
nostre estil de vida Mataroní i català. 
 

4. Informar a les instancies Municipals dels departaments corresponents vinculats amb el futur 
pla, informar a la conselleria de salut, departament de la Generalitat i parlament català.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que 

Mataró ja té un pla de salut pública i ens consta que s’està treballant en la seva actualització 

perquè és cert que està molt antiquat. No donarem suport a aquesta proposta que veiem 

positiva, però hi ha tècnics que estan treballant en aquesta actualització i només per una 

qüestió de respecte al treballadors votarem que no.  

 

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

exposa que no hi ha dubte que des de la Regidoria de Salut s’està treballant però enteníem 

que la proposta de Podem podia sumar a allò que ja s’estava fent, per tant, amb aquest criteri, 

donarem suport a aquesta proposta. 

 

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

que la discussió sobre aquest punt del dia ja la vàrem tenir el Sr. Vinzo i la Sra. Morón abans 

de vacances en una comissió informativa. Si no haguessim tingut aquella comissió informativa 

probablement estaríem votant a favor. Amb tot el respecte que li tinc Sra. Morón, no m’ha 

quedat clar que demana vostè. Ho sento. Per tant ens abstindrem perquè entenem que ja 

s’està fent i votar en contra d’alguna cosa ben intencionada sap greu. 

 

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

Ciudadanía, considera que s’està elaborant un tipus de pla de salut pública que recollirà tots 

aquests punts. Per tant esperarem a aquest pla i veurem com està redactat. En principi 

votarem que no perquè s’està redactant pels tècnics d’aquest Ajuntament. 

 
 

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

pel regidor de salut com des de la pròpia àrea de la conselleria de la Generalitat que tota 

aquesta feina s’està fent a Mataró i està en marxa. No obstant ens sembla que la proposta 

senyala una sèrie de coses i col·lectius importants a tenir en compte i no volem votar-la en 

contra. Creiem que té elements aprofitables i està bé sumar suports. Li donarem suport. 
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

exposa que des del punt de vista polític i el pacte que van establir es contempla que vetllarem 

per la salut depenen de les diferents actuacions que es puguin fer per l’administració local o 

autonómica. Des del punt de vista tècnic aquest compromís polític es va traduir en el 

compromís d’elaborar un pla local de salut pública a Mataró. El primer pas ha estat passar la 

secció de salut i consum a la categoria de servei, donant-li així la rellevància orgànica que 

requereix a nivell d’Ajuntament. Aquest pla suposa molta dedicació perquè obliga a reflexionar 

sobre una manera a fer diferent de l’actual, que implica canvis del model organitzatiu del propi 

servei. Més quan a la vegada estem redactant una ordenança i hem fet front a diferents crisis i 

actuacions extraordinàries. No és una excusa i vull agrair la tasca del servei públic de salut 

municipal. No li puc acceptar que digui que fa cosetes. Portem més de 18 mesos treballant 

activament en el nou pla de salut i hem aconseguit finançament per part de la Diputació que 

va considerar que el nostre era un projecte que valia la pena. Tenim voluntat de treball 

conjuntament amb la resta d’administracions que s’ha concretat en una reunió directiva on 

vam explicar el document diagnòstic i es van contrastar el eixos estratègics amb les diferents 

direccions, tant del CATSALUT con, l’ICS, el Consorci, la Diputació i l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. Sabem que vostè ha mencionat diversos plans però Catalunya té un 

pla nacional de salut i té una Agència de Salut Pública també. En aquesta reunió es va 

establir que tindria continuïtat amb un grup de treball de coordinació directiu com a instrument 

permanent de coordinació de les accions dutes a terme en aquest pla. També es va demanar 

que la institució determinés un tècnic de referència per una reunió dels àmbits de promoció i 

prevenció, seguretat alimentària i sanitat ambiental. Reunió que va tenir lloc el 31 de maig 

amb tècnics de totes les administracions. Aquests documents son fruit del treball. Després, el 

19 de juny es va convocar un consell de salut municipal obert a entitats i a ciutadania per una 

sessió de treball amb una conferència a càrrec de Joan Puigdollers. Hem definit 4 eixos de 

treball: fomentar la salut individual i col·lectiva i els estils de vida saludable, promoure 

actuacions comunitàries per a la salut i reducció de les desigualtats, és un eix que compartim 

amb la resta de les administracions, com gestionem els recursos que tenim i com gestionem i 

liderem les relacions amb altres administracions. Abans de final d’any tindrem el document 

definitiu per presentar als grups municipals, el qual s’emmarca en el pla de salut 2016/2020 

de Catalunya. No podíem posar-nos a treballar independentment de saber que proposava el 

renovat pla de salut nacional de Catalunya. Per això el nostre vot serà negatiu, en tant que la 

tasca tècnica que vostè proposa, s’està fent.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que vostè sap que el 

que hi ha fet a Mataró és insuficient i dispers. No poso en dubte que els tècnics estan fent la 

seva tasca, però portar el debat emparant-se en els tècnics em sembla una mica fluix. Els 

tècnics estan per fer la seva bona feina, que sé que fan, però en aquest cas és insuficient i 

vostè ho sap. Per altre banda costa molt de trobar a la web el nou pla de salut i és obsolet, no 

és aglutinador. Posats a agrair, m’agradaria agrair la bona feina que de manera voluntària fan 

els metges dels CAP i les infermeres. Desitjo i espero que el TAC compleixi la seva paraula i 

faci un pla complert, de moment no ho ha fet i han passat dos anys i estem ja a mig mandat.  

 

 

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

que li sap molt greu aquest debat. Sra.Morón, crec que hauria de haver tret aquesta proposta, 

tots sabem perquè el Sr.Vinzo ha arribat tard. Li demano que la retiri i que no continuem amb 

aquesta discussió perquè el Sr. Vinzo ha fent un esforç sobrehumà per respondre-li .  

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que no toca 

parlar de temes personals. El Sr. Vinzo esta lluitant pel que ell ha decidit lluitar amb força i 

valentia. 

 

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

replica que només volia refermar el compromís que ja portava el programa electoral. El fet de 

revisar la salut pública municipal com estava a nivell de planificació, no del que fan, que fan 

molta feina i la fan bé. Treballar en un pla, és treballar ordenadament amb una sèrie 

d’indicadors per trobar el màxim resultat i la màxima eficiència i corregir allò que no s’està 

fent. Estem treballant i fent pedagogia amb la resta de serveis municipals i estem treballant 

amb la resta d’administracions. No és fàcil coordinar. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

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

Vots en contra: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER UNA 

IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL SISTEMA DE SEGURETAT 

IKANGURO TANT PELS NENS COM PER LES PERSONES AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PUGUIN REQUERIR AQUEST SERVEI. 

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

Ciudadanía,  demana retirar aquesta Proposta de Resolució. 
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PRECS I PREGUNTES 

 
 

15  -  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. 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 

“Propostes: 

1.- Causes de la situació en la que es troben els serveis socials. 

Influeixen tres elements: 

1.-  Les conseqüències d’ una crisis  i les retallades socials cronificades han deixat una 
situació d’exclusió social a moltes famílies mataronines. Que com a conseqüència han perdut 
la seva vivenda o el seu treball, es a dir un alt nombre de famílies que no disposen de 
recursos ni personals, ni econòmics. suficients per fer front a l’actual situació,  pateixen 
necessitats bàsiques per poder desenvolupar una vida digna. Aquesta crisis s’ha fet més 
patent en col·lectius més vulnerables. 

 Con a conseqüència d’aquests canvis socials que obliguen a les administracions,  a actuar, 
amb l’aparició de noves normatives, que demanden noves gestions als serveis municipals 
com les relatives a l’exclusió residencial, el transport o la pobresa energètica. La no 
actualització del contracte programa,  amb la Generalitat de Catalunya, per adaptar els ràtios i 
els recursos a les noves realitats ciutadanes. 

La existència d’un model de serveis socials, que prioritza la consideració dels serveis socials 
amb drets prioritzant l’ atenció individualitzada i la gestió front  a la prevenció i l’ organització 
de la comunitat.  Per fer front a les necessitats socials.  

Aquests elements han provocat un increment de la demanda  de la ciutadana que no ha estat 
acompanyat de l’incrementa de recursos i serveis, ni de la dotació de professionals, cap 
actualització, molt menys una reorganització, la qual cosa ha provocat aquest darrers anys 
una sobrecarrega  de feina dels professionals i la conseqüent dificultat per oferir la qualitat del 
servei que tots desitjaríem. 
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A les treballadores dona lloc a un increment dels problemes, de salut i de risc psicosocial, així 
com un increment de les agressions en serveis socials, per part de ciutadans desesperats 
amb alts nivells d’estres. Degut a les retallades i a un model legislatiu que ha traslladat e 
implementat les tasques administratives als treballadors socials - per sobre del que és 
pròpiament la seva feina.- ha provocat sens cap dubtes sobrecarregues dels circuits establers, 
i per endu dels treballadors/as. 

La realitat es que malgrat que la constitució i la llei, reconeixen el dret als serveis socials i a 
les prestacions. Tots els elements argumentats dificulten cada dia més l’exercici. Cal agrair la 
feina i paciència de les treballadores del servei. 

Cal posar en valor la feina d’acompanyament que han fet els diferents moviments socials, 
entitats del tercer sector, desenvolupant  una tasca social, sense ànim de lucre sent l’altaveu 
del sector de la societat mes vulnerable 

Es per tot l’exposa’t: 

1. Que sol·liciten una auditoria externa, dels serveis socials, una adequació i actualització 
dels serveis.  

2. Un estudi de la organització, ràtios, organigrama, etc. 
3. Una valoració i dotació dels serveis, recursos per tal de poder fer front al compliment 

de les normatives actuals i drets. 
4. Treballar una estadística viva, després de la diagnosis pertinent que permeti als 

mataronins veure reflectides les dades d’utilització, segments de la població amb qui 
es treballa. Principals demandes. 

5. Per últim penjar aquestes dades a la web de l’ajuntament.” 
 

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

Social d’Habitatge, exposa que les polítiques futures a Mataró hauran de bascular sobre la 

base dels objectius de desenvolupament sostenible, perquè només així aconseguirem el 

model de ciutat igualitària, educada justa i cohesionada. Volem ser pioners en la 

implementació perquè entenem que és l’eina més adient de polítiques públiques i 

d’instruments de pressupost, monitoratge i avaluació. Aquest govern ha apostat perquè les 

polítiques públiques en matèria d’acció social siguin prioritàries, per això la nostra feina per 

aconseguir més recursos i per implementar més projectes va ser aconseguir incrementar el 

contracte programa de la Generalitat en més de 300.000’-€. Hem aconseguit que se’ns 

reconegui la necessitat de dos educadores i un psicòleg, així con un tècnic a mitja jornada. 

Amb les nostres negociacions amb la Diputació van fructificar amb l’atorgament de una 

subvenció complementària de més de 300.000 €, que es destinen bàsicament a l’atenció a la 

infància i complementar el personal per tal de rebaixar la càrrega de treball del nostres tècnics 

i poder millorar l’eficiència. La crisi ha comportat, degut a l’increment d’usuaris als serveis 
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socials, que els treballadors socials hagin estat destinats en gran part del temps a tasques 

administratives o fiscalitzadores que no li corresponen. El contracte programa 2016/2019 

recull o preveu uns plans d’actuació local en matèria de serveis socials (PALMS). S’hauran 

d’elaborar uns PALMS seguint un model comú per a tots els ens locals. Per tot això estem 

reforçant el nostre servei i ja s’havia planejat dur a terme una auditoria de les càrregues de 

treball, per millorar encara més l’eficiència del serveis i de cara a l’elaboració dels futurs 

PALMS. Per això admetrem aquest plec.  

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix l’acceptació de 

aquest prec. Continuarem treballant junts perquè vostè fa fàcil el diàleg i el treball per sobre 

dels idearis. Només puntualitzar que el contracte programa és insuficient i vostè ho sap. 

Recordar que hem incrementat en 300.000 €, però destinem 6.000.000 € a PUMSA. Hem de 

reflexionar què és el prioritari. 

 

 

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

Social d’Habitatge, destaca la tasca dels professionals del servei. Tècnics que mantenen un 

alt nivell de capacitació i treball i malgrat els temps difícils, es deixen cada dia la pell en la 

seva feina. Un exemple de la seva professionalitat, ha estat el projecte europeu que la 

Diputació ha decidit que Mataró piloti en matèria de pobresa energètica i que si ha estat 

possible per sobre d’altres municipis va ser a la bona consideració de la feina feta fins ara 

pels nostres tècnics. Els hi agraeixo. 

 

 

16  -  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. 
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El senyor Victor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 
“Durante el Pleno del mes de julio del pasado año 2016, el grupo municipal de Ciudadanos 
presentó una propuesa de resolución a fin de fomentar  la vela en los colegios e IES de 
nuestra Ciudad. 
 
Este Equipo de Gobierno junto con otros Grupos Municipales se opusieron a la citada  PDR, 
por lo que votó en contra y no pudo ser aprobada. 
 
Y adujo el concejal delegado de educación dos motivos del voto negativo a la propuesta del 
Grupo Municipal de Ciudadados.  
 
1.- Motivos técnicos.  
 
2.- Motivos de conseso con el CEM. 
 
Durante el mes de junio de este año el concejal delegado de deportes nos ha facilitado  una 
documentación a todos los grupos municipales; en el se va a firmar de forma inminente un 
acuerdo con una escuela de vela de nuestra ciudad y, se va a dotar de un presupuesto para 
implantar la vela entre los colegio es IES de Mataró. 
Y vemos bien que finalmente se apruebe la PDR que en su día presentó a este Pleno el 
Grupo municipal de Ciudadanos, aunque sea a hurtadillas. 
 
En cualquier caso preguntamos: 
 
¿Qué razones tiene este Equipo de Gobierno para explicar este cambio de parecer, para 
apoyar ahora la PDR que el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó ahora hace una año?” 
 

 
El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, diu que el Govern no ha canviat de 

criteri. Això és un tema que s’està fent des de fa sis anys. No només per la vela sinó també 

per la pràctica d’altres esports nàutics. Les relacions amb les escoles no únicament es limiten 

a la vela, sinó que inclou altres esports que es fan a la platja de Mataró, com el vòlei platja. 

L’aprofitament del front marítim, tant a nivell de lleure popular com de competició és molt alt 

durant tot l’any, amb una activitat diversa, continuada i de molta qualitat. 

 
 

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

Ciudadanía, respon que quan van plantejar aquesta Proposta vostès va votar en contra, i el 

que vam proposar és que es pogués fer vela als instituts i als col·legis, igual que es feia en 
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diversos centres del nostre entorn d’altres ciutats. Vostès van dir que no es podia fer per dos 

raons: la primera, per una qüestió tècnica, s’havia de fer en unes assignatures, cosa que amb 

el contracte que es firma amb l’escola de vela diu que es pot fer, com a complement a 

l’assignatura d’esport apart de com a crèdit opcional. La segona, que no es podia implementar 

la vela perquè no hi havia consens amb el consell escolar municipal i sense aquest consens 

no es feia res. La qual cosa no queda reflectida en el contracte signat. Aplaudim que finalment 

després d’un any de presentada aquesta proposta s’hagi firmat aquest contracte. Celebrem 

que els nens puguin fer vela i altres esports, i així el nostre front marítim es vegi ple de 

joventut, nens i alumnes. 

 
 

El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, replica que és una prioritat d’aquest 

govern fer d’aquest excel·lent pavelló poliesportiu a cel obert que és la platja i el mar un signe 

d’identitat de la nostra ciutat. Volem ser una capital dels esports de platja i que mirem al mar. 

Estic d’acord amb un símil que va dir el senyor Ferrando quan deia que la Cerdanya viu de 

cara als esports de neu, la ciutat de Mataró ho ha de fer de cara a la platja i al mar. Això no és 

teoria i ho estem fent des de fa temps. L’any passat entre d’altres es va fer un campionat 

d’Espanya d’apnea, un campionat de Catalunya de vòlei platja, un campionat de Catalunya de 

futbol platja, una lliga catalana de pesca submarina, etc. Aquest any es farà un torneig de 

vòlei platja, un de handbol, el campionat de Catalunya de pesca submarina, etc. Per tant, 

l’activitat esportiva és molt important i en aquest context ens interessa acostar les futures 

generacions al mar i a la platja. Per això des de fa sis anys estem fent l’acostament dels 

escolars a la vela i altres esports de mar. De moment més de 600 alumnes han participat , 

tant de escoles públiques com de concertades.  

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA TRIA DE CONFERENCIANTS 

EN ACTES INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT. 

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

presenta la pregunta següent: 
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“El passat 16 de juny es va celebrar la Nit de la Solidaritat amb la projecció del documental 
“Dones construint la Pau a Israel-Palestina” i la Conferència del Sr. Meir Margalit.  
 
No entrarem en la situació interna de l’Estat d’Israel, ni en l’oportunitat o no de parlar sobre els 
Drets Humans centrant-nos en la situació del conflicte entre Israel i Palestina i no a qualsevol 
altre de les crisis, conflictes armats o situacions de vulneració dels drets humans que 
malauradament són massa nombroses al món i especialment a aquella zona geogràfica. 
 
Però sí que no volem deixar de ressenyar la utilització de qualsevol situació o conflicte 
internacional per aprofitar-ho políticament a Catalunya i España. Cosa a la qual ja ens tenen 
acostumats i de la qual també ens hem queixat en altres ocasions amb la tria dels 
Conferenciants que s’han escollit per parlar a Actes Institucionals celebrats pel mateix 
Ajuntament o en Cicles de Conferències al Tecnocampus per on han passat diferents 
conferenciats que posteriorment han estat diputats del Grup que dóna suport al Govern de la 
Generalitat. 
 
Alguna de les afirmacions que va realitzar el Sr. Meir Margalit van reflectir un cop més el 
sectarisme de qui l’ha escollit, no volem comentar el bonisme embafador i ensucrat que 
destil·lava tota la conferència i que s’aguanta fins que a casa nostra tinguem la desgràcia de 
patir algun atemptat com els que s’han patit a Londres, Manchester, París, Brussel·les, Niça, 
Colònia... però sí les intromissions que aquest senyor va fer a la política interna, intromissió 
que fins i tot va haver de ser contestada pel mateix Alcalde a la seva intervenció de cloenda 
de l’acte. 
 
Davant d’aquesta situació formulem les següents preguntes: 
 
-Quins van estar els criteris seguits per triar el Sr. Meir Margalit com a conferenciant a l’acte al 
qual fem referència?  
 
-És normal que l’Alcalde hagi de contestar o contradir alguna de les afirmacions d’un 
conferenciant pel sectarisme d’alguna de les seves afirmacions?” 
 
 
La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política 

Social d’Habitatge, diu que en quant a la primera pregunta, informar-vos que la tria d’aquest 

convidat es va consensuar amb el marc del grup de treball de la Nit de la Solidaritat. Grup de 

treball que depèn de la comissió de solidaritat del Consell municipal de Solidaritat, Cooperació 

i Convivència, que està integrats pels grups municipals i per entitats de la ciutat que treballen 

en aquest àmbit. L’acordat es va informar al plenari i a les comissions informatives. En tot cas 

aquest grup de treball primer va triar la temàtica i posteriorment al ponent. El tema escollit va 

ser els drets humans i no un conflicte determinat. En aquesta matèria el Sr. Meir Margalit té 

una trajectòria internacional reconeguda com activista social en la defensa dels drets humans, 

concretament, en la voluntat de creació de ponts de pau en l’actual conflicte entre Israel i 

Palestina. Aquest és el motiu pel qual es va escollir. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

respon que no li ha contestat la segona pregunta. Demà tornem a tenir un exemple del que 

nosaltres ens queixem. Hi ha una conferència que organitza OMNIUM en aquest saló de 

plens, OMNIUM que abans de vacances va organitzar un acte en un local ocupat, crec que 

això els inhabilita. Comença a ser vergonyós. 

 

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

Social d’Habitatge, exposa que el regidor em coneix i sap que no m’agraden aquest tipus de 

conflictes i torno a dir que el treball o l’elecció es va fer des de la comissió que hi havia 

específica, on hi ha gent representada i gent que voluntàriament es presta. Va haver-hi temps 

per oposar-se. No m’agradaria i personalment respecto, que des de la llibertat de cadascun 

s’hagi trobat més o menys desafortunat una comparació o un comentari no malintencionat per 

part del ponent en aquell moment; no arribo a entendre però que això pugui minimitzar el que 

va ser pròpiament la conferència i els objectius que el Sr. Margalit volia amb ella i el missatge 

que volia donar. M’agradaria que ens quedéssim amb aquesta part, i no amb un comentari 

desafortunat que algú pot entendre o no i des de la llibertat de cadascú, pugui arribat a mal 

interpretar. Aquest senyor es va disculpar abans de la conferència per si podia ofendre algú 

amb el que pogués arribar a dir. Tenia un problema de llenguatge. No vull dir si el comentari 

era o no afortunat però no va ser buscat en cap moment. Va quedar molt clar en la seva 

conferència que l’objectiu era un altre, fer ponts i parlar de la cultura de la pau. Crec que la 

majoria de persones ho va entendre.  

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES SANCIONS 

EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A MATARÓ PER MITJANS DE CONTROL 

FOTOGRÀFIC.  

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 
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“El día 26 de junio del corriente año, una noticia publicada en el Periódico de Catalunya 
recogía la siguientes noticias. 
 
1.- La Ciudad de Mataró durante el año 2015 sancionó por infracciones a conductores  con 
44.314 puntos, mientras que la Ciudad de Barcelona durante el mismo periodo solo se 
sancionó con 21.235 puntos. El doble en números absolutos y el 2500% más en números 
relativos. 
 
2.- El Juzgado contencioso-administrativo N.º 3 de Barcelona anulaba una multa puesta en la 
Ciudad de Mataró y detallaba en la sentencia lo siguiente. El sistema de fotografías utilizado 
para detectar infracciones sito en el número 13 de la Ronda del Cros de la ciudad de Mataró, 
no tiene ningún control metrológico  y se no puede ver el color del semáforo. Además no se 
puede captar la matrícula del vehiculo por lo que la fotografia no alcanza una fiabilidad de 
veracidad.  
 
Además de indicar que no es fiable el sistema de fotografías  utilizado por la Ciudad de 
Mataró para sancionar desde el año 2010. 
 
Son por estas razones que preguntamos. 
 
1.- ¿ Cómo puede ser que la Ciudad de Mataró multase en el año 2015 con el doble de puntos 
en términos absolutos y en términos relativos el 2500% más que en la Ciudad de Barcelona? 
 
 
2.- A raíz de la anterior sentencia del Juzgado contencioso-administrativo N.º 3 de Barcelona,  
¿ Qué medidas se van a adoptar, con todos los conductores que han sido multados durante el 
incorrecto funcionamiento de este sistema de fotografías instalado en el número 13 de la 
Ronda del Cross de Mataró.? 
 
3.- ¿ Es o no es fiable el sistema de fotografías utilizado para poner sanciones por la Ciudad 
de Mataró, desde el año 2010?” 
 

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

diu que en referència a la comparativa de dades sobre la retirada de punts per les infraccions 

de trànsit a Mataró amb la ciutat de Barcelona, no tenim constància que aquesta informació 

publicada vingui de fons autoritzades ni dades contrastades, pel la qual cosa no em puc 

pronunciar. El nostre municipi comunica a la Direcció General de Trànsit totes les infraccions 

comeses que comporten pèrdua de punts. L’any 2015 es va comunicar a la Direcció General 

de Tràfic un total de 42.072 punts per sostraure. Caldria tenir en compte que al 2015 va ser el 

primer cop que durant tot l’any sencer es van posar en funcionament aquest tipus de 

càmeres, que tecnològicament és més avançat i més eficaç en la detecció de les infraccions i 

per tant, explicaria una part d’aquest nombre de denúncies amb retirada de punts. En el 
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mateix sentit i per reduir l’índex d’accidentalitat a la ciutat i d’atendre el requeriment de la 

pròpia ciutadania en matèria de seguretat viaria, amb caràcter general, la policia local presta 

una atenció prioritària a aquelles infraccions que suposin un risc més greu en la seguretat de 

la circulació dels vehicles i vianants. D’acord amb les dades que disposem, tant a l’any 2016 i 

2017, tenim una constància de tendència a la baixa en quant a les infraccions que comporten 

pèrdua de punts. Respecte al segon punt, la sentència no entra a valorar la fiabilitat tècnica 

del sistema, sinó que valora com a insuficient la prova documental que va aportar en aquest 

cas procés l’Ajuntament per sancionar la infracció indeguda. Respecte aquesta sentència, en 

contraposició a altres que han estimat suficient la prova aportada per l’Ajuntament, no s’ha 

d’aportar cap tipus de mesura en relació a la resta d’infraccions captades mitjançant aquest 

actual sistema. El que sí farem serà reforçar els elements de prova en procediment judicials. 

El sistema és totalment fiable i és el que s’aplica arreu. La càmera està connectada amb un 

sistema de detecció de moviments que, coincidint amb la presència del vehicle i el semàfor en 

vermell, passa les imatges a un programa SIC i el funcionari operador només ha de visualitzar 

aquestes imatges concretes i no tota la gravació. També es disposa d’una segona càmera 

que està dotada d’infrarojos per enfocar la matrícula. Per garantir la seguretat les gravacions 

es guarden en un format que no permet cap mena de manipulació. 

 
 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA GESTIÓ DEL 

PATRIMONI CULTURAL DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El 27 de juliol de 2017,  mitja hora abans de la missa de les Santes, el bisbe auxiliar i vicari 
general de l’Arquebisbat de Barcelona, Sebastià Taltavull, i el rector de Santa Maria, Segimon 
Garcia, van signar un conveni per constituir una nova entitat destinada a gestionar el patrimoni 
cultural de la basílica de Santa Maria.  
 
D’acord amb la informació publicada pel diari El Punt-Avui, del 28 de juliol, el nou ens estarà 
regit per una comissió mixta formada per l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Santa 
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Maria. La principal novetat és que es farà pagar entrada per visitar la capella dels Dolors. 
Segons explica la premsa, els diners que es recaptin han de revertir en el manteniment, la 
conservació i la millora de la difusió de la capella amb material didàctic nou o la renovació de 
l’espai web, entre altres recursos. 
 
Atès que la capella dels Dolors és un reclam cultural i turístic de primer ordre de la ciutat de 
Mataró, i que recentment ha estat objecte d’una costosa restauració, de 533.070 euros, dos 
terceres parts dels quals provinents de l’aportació feta per les administracions públiques 
(Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). 
 
Considerem incomprensible que s’hagi exclòs l’Ajuntament de Mataró en la constitució del nou 
ens que gestionarà el patrimoni cultural de la basílica de Santa Maria i de la seva capella dels 
Dolors. Pensem que no és de rebut que la capella del Dolors es restauri i es promocioni 
turísticament amb diners públics i que un ens privat, que a sobre està exempt del pagament 
l’IBI, en faci negoci. 
 
Davant d’aquesta notícia, el Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de 
Mataró el següent: 
 

- Què pensa fer el govern municipal per garantir la participació de l’Ajuntament de 
Mataró en el nou ens que gestionarà el patrimoni de la basílica de Santa Maria i la 
capella del Dolors?” 

 

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

que el nou ens creat per la gestió del patrimoni de la basílica de Santa Maria és un ens jurídic 

administratiu amb l’objecte de gestionar les entrades de les visites a la capella dels Dolors, de 

la contractació de personal i serveis i d’altres recursos patrimonials que entren a l’itinerari 

cultural i religiós que ha treballat l’arquebisbat i que en definitiva són de la seva titularitat. En 

definitiva, parlant estrictament de la gestió que farà aquest ens, nosaltres com Ajuntament, no 

tenim cap necessitat en participar, ja que no és feina d’aquesta administració gestionar el 

patrimoni de l’església. És veritat i és la nostra feina és la de vetllar per un bon ús d’aquest 

patrimoni que és de la ciutat i estem atents a qualsevol cosa que passi al seu voltant i també 

de treballar de manera pro activa amb l’arquebisbat i amb l’església per aprofitar al màxim la 

difusió i la comunicació que faran per poder atreure turistes. Des de la regidoria de cultura i de 

la de promoció de ciutat tenim contacte directe amb ells, ens reunim periòdicament i treballem 

per millorar i potenciar els recursos que tenim. És cert que l’Ajuntament va participar 

econòmicament en la restauració de la capella dels Dolors, però també és cert que el sistema 

de gestió que pretén treballar aquest ens eclesiàstic ens aporta una gran visibilitat tant de la 

basílica com de la nostra ciutat. L’Ajuntament vetlla perquè aquests recursos patrimonial i 
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culturals estiguin en las condicions òptimes per a la seva utilització, per això ha de donar 

suport i col·laboració per poder arribar en aquestes condicions. Mai un administració hauria de 

ser una agència turística. La basílica i la capella són recursos de la ciutat i encara que de 

titularitat eclesiàstica són patrimoni de Mataró i vetllarem per a ells. 

 

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

que es farà negoci, per tant no entenem que aquesta gent de l’església no paguin IBI. No pot 

ser que estiguem promocionant turísticament la capella dels Dolors i l’església unilateralment 

decideixi fer-ne negoci. Entenem que aquí s’hauria de replantejar la relació que hi ha amb 

aquest nou ens, més si s’exclou a l’Ajuntament. Penso que tots els grups hauríem de 

reflexionar sobre que passa al voltant d’aquesta situació que hem conegut a través de la 

premsa i que ens consta que el mateix govern també es va assabentar a través de la premsa. 

La resposta no es pot despatxar dient que tindrem reunions periòdiques i anirem fent. 

Nosaltres anirem fent i ells aniran fent calaix. Trobo que hem de parlar . 

 
 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 20 i 22 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 

RELATIVA AL MATARÓ PARC.  

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

	
“Coincidint amb el final de Les Santes, ens vam assabentar a través de la premsa que en el 
mes de setembre s’iniciaran contactes amb el Mataró Parc per afrontar la possible ampliació 
del centre comercial.  
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Al nostre entendre, degut a la lleialtat institucional que han mostrat els diferents grups 
municipals en el tema d’El Corte Inglés, aquests mateixos grups mereixen màxima 
transparència informativa pel que fa al Mataró Parc.  
 
En aquest sentit, des d’ICV-EUiA tenim les següents PREGUNTES:  
 
1. Existeix un calendari de negociacions amb el Mataró Parc?  
 
Si és així, quin és?  
Si no és així, per quan?  
 
2. De quina manera participarem els grups municipals de l’oposició d’aquestes negociacions, 
atès que el Govern no té majoria suficient per tirar endavant aquest projecte?  
 
3. S’ha elaborat algun estudi exhaustiu sobre l’impacte que té actualment el Mataró Parc i el 
que tindria la possible ampliació en temes com:  
 
- Mobilitat (Pla mobilitat?)  
- Mercat laboral (% treballadors mataronins al centre comercial?)  
- Econòmic (contribució real i comptable a les arques públiques: IBI i què més?)  
- Ambiental  
- Afectació real al comerç de proximitat  
- Urbanisme  
- ...  
Si no és així, per quan?  
 
PREC:  
 
4. Des d’ICV-EUiA, demanem que en el menor temps possible tinguem al nostre abast aquest 
estudi. “ 
 
 
 
 
22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -MES PER CONÈIXER 

LES INTENCIONS DEL GOVERN RESPECTE L’AMPLIACIÓ DE 

MATARÓ PARC. 

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

següent: 
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“A primers d’agost la premsa local es feia ressò d’una entrevista concedida per l’alcalde de 
Mataró a l’agència ACN, el titular de la qual era que l’Ajuntament engegaria al setembre els 
tràmits per a ampliar el Mataró Parc. 

Segons informa aquest article, el projecte d’ampliació parla d’uns 30.000 m2 dividits en dos 
espais : el primer, de més de 20.000 m2 a la part de dalt del c/ Brussel·les (terrenys que 
requeririen la majoria suficient per emprendre la seva requalificació urbanística) i un segon 
espai d’uns 2.500 m2 que consistiria en la cobertura de la pèrgola per a botigues de moda (en 
el seu espai actual l’operador comercial ha esgotat ja amb escreix el seu sostre màxim). 

Per altra banda, a l’entrevista l’alcalde reconeix que segons com s’abordi el projecte es podria 
comprometre el petit comerç de centre i barris de la ciutat i que per això, explica, els detalls 
del projecte han d’evitar que “l’ampliació del Mataró Parc no acabi substituint el comerç de 
proximitat”. 

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

1. Quines són les condicions que segons l’article es volen formalitzar amb el Mataró Parc? En 
base a quines projeccions socioeconòmiques i comercials es determinaran aquestes 
condicions? 

2. Hem d’entendre que el govern té ja presa la decisió de prioritzar una gran ampliació del 
Mataró Parc descartant del tot la instal·lació d’una locomotora comercial potent al centre?  

3. Respecte a aquest darrer punt, està treballant el govern de manera proactiva, en la recerca 
d’alternatives a ECI? 

4. Han començat ja els contactes formals amb l’operador comercial? Com participarà l’oposició 
en tot aquest procés?” 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que respondrà ell mateix a les preguntes. 

Sobre la primera pregunta del Sr. Martínez, recordar que el sector necessita ser redreçat 

urbanísticament, també coneixen tots d’interès de l’operador per instal·lar-se a la nostra ciutat 

i que això probablement tindria grans beneficis per a tots. L’interès del govern és mirar de 

resoldre aquesta situació, encallada fa molt de temps, amb la màxima celeritat possible i 

sempre d’acord a les nostres possibilitats i a l’escenari. Sobre com participaran els grups, el 

govern ha estat transparent i obert al diàleg i a facilitar tota la informació. Sobre l’estudi, haig 

de dir que encara no hi ha una proposta concreta sobre l’ampliació del centre comercial. Com 

he dit, el sector primer ha d’endreçar-se i per tant no tenim aquest estudi. Sobre les condicions 

perquè s’instal·li al Mataró Parc, torno a reivindicar el model comercial de la nostra ciutat, la 

defensa del comerç de proximitat. Aquesta compatibilitat entre el comerç de proximitat i el de 

gran superfície s’ha de mantenir recordant la importància del comerç del centre. Respecte a 

les preguntes sobre el Corte Inglés, seguim treballant amb el Corte Inglés amb la màxima 

exigència i alhora posar ordre en el sector on està instal·lat el Mataró Parc. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que algunes respostes deixen una mica bocabadat al 

personal. Haig d’entendre Sr. Alcalde que sí que estan negociant i per tant, no ha contestat a 

la primera de les preguntes i és, quin és el calendari de negociació? Tampoc ha respost a la 

segona pregunta, de quina manera participarem d’aquestes negociacions? I m’ha contestat a 

la tercera el que ha volgut, perquè si no hi ha un estudi fet, doncs li demano en el prec que ho 

facin. Al final no sé si val la pena que per una vegada que em contesta l’Alcalde, i em sento 

privilegiat, hagi perdut el temps amb les seves respostes. 

 

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

que es referia el Sr. Martínez és poder comptar amb un Alcalde multi tasques. No ha hagut 

cap resposta. Voldria deixar clar que en la nostra opinió el tema és important, no només per la 

ciutat i el comerç del centre, sinó per la pròpia tendència mundial del comerç, que totes 

aquestes grans superfícies tendeixen a incorporar-se cap al centre de les ciutats. Llavors el fet 

de prioritzar, segons dedueixo de la seva resposta, que es comença a parlar amb el gran 

centre comercial, inclús em pot fer pensar que el retard del pla de mobilitat està vinculat amb 

una hipotètica negociació amb el centre comercial, perquè és evident que la mobilitat del àrea 

quedaria tocada i potser els accessos cap a aquella àrea de la ciutat quedarien petits. No ho 

sé, crec que és un tema que s’ha de parlar, amb informes, de forma professional, perquè és 

una cosa molt seriosa. 

 

 

 

21  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA INSTAL•LACIÓ 

D’HIVERNACLES A LA FINCA DE CAN FLORIACH. 

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

presenta la pregunta següent: 
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“La finca de can Floriach és una finca agrícola situada al Pla de St. Simó,dins de l’àmbit de les 
les 5 sènies, de 25.031 metres quadrats(dades fitxa informativa03 del Catàleg de masies i 
cases rurals).El mes de maig d’aquest any, s’hi van començar a instal·lar hivernacles, i el que 
semblava que seria una petita instal·lació, hores d’ara, s’ha convertit en un sostre de més de 
15.000 metres quadrats. No sols això sinó que, a més, és que tota aquesta instal·lació s’ha 
portat a terme sense cap mena de llicència d’obres. Casa Ametller ha utilitzat, i continua 
utilitzant, el mateix sistema d’actuació en altres finques de les 5 sènies. 
 
Ens consta, que des de l’Ajuntament, més concretament, des del servei de llicències, se’ls va 
requerir que paressin les obres en no tenir llicència però no en van fer cas. Se’ls ha obert un 
expedient disciplinari, però les obres han continuat “il·legalment” fins ara. Ara treballen amb 
molta celeritat, de manera que, actualment, les estructures estan pràcticament finalitzades, 
 
Atès que entenem que l’empresa “Casa Ametller”, que és la que gestiona la finca i és la 
propietària dels hivernacles, ha comès una irregularitat molt greu en no fer cas dels 
requeriments de l’Ajuntament;   
atès que, malgrat presentar ara una sol·licitud de llicència, en aquests moments té obert un 
expedient disciplinari;  
i atès que, malgrat  que el Pla General permet la construcció  dels metres quadrats 
d’hivernacles que es vulgui, aquestes instal·lacions han de garantir l’acompliment de totes les 
normatives vigents (canalització i emmagatzemant d’aigües pluvials, distància entre finques i 
espais comuns i retirada dels hivernacles quan es deixin d’utilitzar, etc). no podem permetre 
que les 5 sènies (el pulmó verd de la ciutat) es converteixi en un mar de plàstic, tancat, 
amagant la terra i tot el que hi hagi sembrat, sense ocells, sense papallones, sense vida 
visible. I, a més a més, sense permisos. 
 
Atès, doncs, tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) pregunta al 
govern municipal de l’Ajuntament de Mataró el següent: 
 
Primer.- En quina data, el servei de llicències, va tenir coneixement d’aquesta construcció 
il·legal, en no tenir la llicència demanada? 
 
Segon.- Quants requeriments va fer el servei de llicències per aturar la instal·lació dels 
hivernacles a l’empresa “Casa Ametller”? 
 
Tercer.- Quina va ser la resposta de “Casa Ametller” a tal requeriment 
 
Quart.- Com és que no es precinten les obres d’una manera ferma, en el moment en què es 
detecta una irregularitat, com la que va passar amb els hivernacles de Can Floriach? 
 
Cinquè.-Què pensa fer l’Ajuntament de Mataró per limitar els metres quadrats d’hivernacles a 
les 5 sènies?” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, diu que el servei de llicències va tenir coneixement el dia 18 de juliol per una 

denuncia presentada per un veí que s’estaven construint aquests hivernacles i l’endemà es va 

anar a realitzar una inspecció per part del servei de llicències de l’Ajuntament. Arrel d’aquesta 

inspecció i constatant que s’estava construint els hivernacles sense llicència, es va dictar el 

Decret 6969/2017 de 24 de juliol acordant la suspensió de les obres i amb advertiment del 

precinte de les mateixes si no eren aturades. Decret que es va notificar als propietaris. Es va 

realitzar una nova inspecció el 3 d’agost per verificar la suspensió i es va observar que no 

s’havien aturat i amb data 4 de setembre es va realitzar l’acte de precinte. L’empresa 

requerida no ha presentat al·legacions ni va recorre l’ordre de precinte i advertiment, per tant 

van entrar un projecte per legalitzar la instal·lació, que actualment s’està tramitant, ja que els 

hivernacles estan permesos segons la normativa del pla general, si bé és cert que han de 

complir una sèrie de requisits que és el que s’està demanant que contempli el projecte 

presentat. L’administració, malauradament, no té les eines per poder actuar de vegades amb 

certa celeritat. El dret administratiu és molt garantista i s’han de complir una sèrie de terminis i 

requisits. Al mateix temps, en aquest sòl no urbanitzable vam obrir també un expedient 

sancionador, perquè així ho diu la llei, i s’han de complir una sèrie de tràmits, notificacions, 

donar terminis per reposar la legalitat urbanística alterada, i això és el que hem hagut de fer. 

Es van precintar tres conjunts de maquinària que tenien, perquè precintar una finca de 17.000 

metres quadrats és molt complicat. Seguirem controlant que mantinguin aquest precinte i la 

paralització de les obres, i si no ho compleixin no ens quedarà més remei que portar-ho al 

jutjat. Actualment el pla general de Mataró no regula cap limitació respecte de la instal·lació 

d’hivernacles en sòl agrícola, sí que regula com s’han d’instal·lar. El que cal estudiar és si 

haurem de fer algú tipus de regulació,perquè de fet no existeix. He demanat informació per 

decidir si cal fer alguna regulació. 

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

agraeix l’ajuda dels tècnics de la regidoria, que quan van treballar aquest tema, molt 

amablement ens va passat tota la informació i la normativa. Voldria parlar de dos aspectes. És 

veritat que entenc la burocràcia però ens ha passat amb l’escola Casa Nostra, que malgrat no 

tenir llicència i ells anar construint i encara que amb decrets perquè ho aturessin ells no van 

fer cas. Ens dona la sensació, no sé com solucionar-ho, que és la política de fets consumats. 
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Jo construeixo, malgrat no tingui la llicència. Malgrat que la normativa no ho permet, sabem 

que la voluntat del govern és el compromís de preservar les Cinc Sènies i per tant quan 

detectem que hi ha un problema haurien de preveure aquest tema  dels hivernacles. 

 

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -MES PER CONÈIXER 

LES INTENCIONS DEL GOVERN RESPECTE L’AMPLIACIÓ DE 

MATARÓ PARC. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 20 de l’ordre del dia. 

 

 

 

 

23   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

IMPOSSIBILITAT, PER A MOLTES INICIATIVES EMPRESARIALS, 

D’OBTENIR LLICÈNCIA D’ACTIVITAT A POLÍGONS INDUSTRIALS DE 

LA CIUTAT. 

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

següent: 

 
“Una bona part dels polígons industrials de Mata - Rocafonda, del Pla d’en Boet o del Rengle 
presenten la qualificació de 2e o 2f. 

La clau 2e – Zona d’indústria entre mitgeres es defineix com segueix:  
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“1. Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials que precisen pel seu 
desenvolupament de naus industrials de reduïdes dimensions i que no tenen possibilitat 
d’instal·lar-se en la indústria urbana de l’interior de la ciutat interior per a les molèsties que 
ocasionen a les edificacions residencials veïnes”. 

La clau 2-f – Zona d’indústria aïllada es descriu així: 

“2. Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials que precisen de sòl 
especialment apte pel desenvolupament de les activitats que li són pròpies i separades de la 
resta de construccions per una franja lliure d’edificació.” 

Les condiciones d’ús tant de la zona 2e com de la zona 2f marquen que : 

“A cada parcel·la s’admetrà només un establiment industrial” 

En conseqüència, noves llicències per activitats industrials a desenvolupar a Polígons 
Industrials de la nostra ciutat, com el Pla d’en Boet, Mata – Rocafonda i el Rengle, no poden 
obtenir la corresponent llicència d’activitat donat que el Pla General només admet una única 
activitat industrial per parcel·la sencera. Desenes de naus doncs, són il·legalitzables per al 
desenvolupament de noves activitats industrials... 

En uns moments com els actuals, la ciutat no es pot permetre posar traves insalvables als 
petits empresaris que tenen el valor de voler iniciar una nova activitat industrial a la ciutat. Ans 
el contrari, hauria d’ajudar per tot el que cadascuna d’aquestes noves iniciatives representa 
per la societat: llocs de treball, activitat econòmica, riquesa... 

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

1. Quantes llicències d’activitats han estat denegades a causa d’aquesta discrepància 
entre els anys 2016 i 2017?  

2. Com és que aquest tema encara no ha estat abordat i solucionat? Donaran compte de 
les accions fetes al respecte a una propera Comissió Informativa?” 

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

Habitatge, diu que aquest és un problema que des que es va aprovar el Pla General a l’any 

96, ja es va definir aquest tipus de polígon, doncs és la normativa que hi ha vigent, malgrat tot 

això, sabem que els polígons no estan complint en absolut aquesta normativa. Passaré a 

contestar la primera pregunta. Durant el període que vostè indica, segons la informació que 

m’han donat des de llicències, no s’ha denegat cap llicència, si bé és cert que hi ha alguna 

llicencia o canvi de nom demanat a on hi ha hagut discrepàncies en aquest sentit i per tant 

l’expedient s’està treballant. També es té constància de diverses peticions d’informació 

urbanística per instal·lar-se i els hem donat la informació. Entrant en la resposta de la segona 

pregunta. El problema és que aquesta incongruència que hi ha entre el nostre marc normatiu 
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urbanístic i la realitat física dels polígons té tres efectes negatius que caldrà abordar. Per una 

banda, hi ha implantades activitats des de fa molt de temps que actualment no podríem 

autoritzar, ni tan sols canvi de nom, perquè realment no s’ajusten a la normativa urbanística. 

El segon problema, és que tenim uns polígons industrials molt ocupats per activitats terciàries 

i/o comercials que serien més pròpies de sòl urbà i això provoca el tercer problema i és que 

tenim un sòl industrial que gaire bé està a preu de sòl terciari, amb la qual cosa, si fem una 

comparativa amb el preu de sòl industrial dels municipis de l’entorn, ens trobem que a Mataró 

tenim un sòl industrial molt poc competitiu. Ja des del mandat passat ens vam proposar 

regular aquests espais industrials. Es va fer ja una modificació puntual del pla general referent 

als paràmetres reguladors d’usos i activitats, per adequar-lo a la normativa d’activitats i ara 

estem treballant per fer una diagnosi real dels polígons per veure quines necessitats té la 

ciutat i poder prendre decisions al respecte. El document s’està treballant transversalment des 

d’urbanisme, des del servei de promoció econòmica, Tecnocampus, l’associació de polígons i 

altres agents. Es tracta d’arreglar el que ja hi ha però també hem de preservar el sòl industrial 

de grans parcel·les amb una única activitat per tal que tinguin un preu competitiu. Tenim la 

diagnosi força avançada i m’atreviria a donar el compromís que aquest darrer trimestre 

podrem aportar-la en alguna informativa. 

 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que sí que hi ha 

algunes llicències denegades, ja li enviaré còpia. És la discrepància perquè s’havia dit que no 

hi havia cap. És veritat que el no esmenar això pressiona a l’alça els preus dels nostres 

polígons industrials que tenen un preu quasi de comercial i són molt poc competitius amb els 

pobles del costat. És un tema que és molt urgent de solucionar. Quedem doncs que abans de 

final d’any. 

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

Habitatge, diu que la diagnosi que s’ha fet si estarà a final d’any, però si després si s’ha de fer 

algú tipus de modificació de planejament, evidentment d’aquí a final d’any no hi arribem. 

Portem des del any 96 amb aquesta problemàtica, ara no la podem arreglar en tres mesos. 
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24   -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER RETIRAR UNES TANQUES 

DEL CAMÍ DE LA GEGANTA. 

 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 
“Unes tanques provisionals, clavades al paviment de la vorera del Camí de la Geganta a 
l’alçada del números 111-113, segueixen en aquesta ubicació des de ja fa alguns anys. 

Les tanques serveixen per protegir els vianants d’uns desperfectes existents al paviment 
d’aquell tram de la vorera. 
 
No és admissible que després d’anys, aquestes tanques s’hagin transformat en permanents 
clavant-les a terra, transmetent una imatge precària a aquest tram del carrer  i que no s’hagi 
solucionat definitivament la causa que va motivar en el seu dia la instal·lació de tanques 
provisionals. 

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

 

1. El Govern portarà a terme les accions necessàries que permetin treure aquestes tanques 
de manera immediata.” 

 
 

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

Habitatge, respon que aquestes tanques protegeixen un espai que potser que depengui de la 

Comunitat de Propietaris i ja hi ha un expedient de disciplina obert de defensa de la legalitat. 

Es va requerir a la comunitat per a que arreglessin les tanques, i van presentar comunicació 

d’inici d’obres i per tant tenen un any per fer-les i no és possible actuar d’ofici subsidiàriament. 
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25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PERQUÈ ES FACI JUSTÍCIA HISTÒRICA AMB LES DONES 

MATARONINES. CONSTRUINT UN ESPAI DINS DE LA INSTITUCIÓ 

MUNICIPAL, RECORDANT EL PAPER SOCIO-POLÍTIC DE LES DONES 

A LA NOSTRA CIUTAT DE MATARÓ. 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 

“Dins de la nostra institució local tots tenim constància de l’espai de reconeixement públic i 
físic, donat als 14 il·lustres, tots homes que es troben esposats al Vestíbul del primer pis reben 
cada any per St. Jordi el seu reconeixement i recordatori públic. 

Ens sobta comprovar com sent Mataró una ciutat de més de 126mil habitants, ciutat cap de 
Comarca al Maresme. No troben cap dona al nostre consistori a la que se li rendeixi 
homenatge en igualtat i consideració institucional. 

Dones pioneres valentes que han desenvolupat el seu paper,  majoritàriament en  segona línia 
política. Dins d’una societat patriarcal que no ha facilitat la visibilització i treball de les dones. 
Molt menys ha reconegut la seva tasca històrica d’intervenció en les decisions polítiques i en 
la pròpia construcció del que es avui día Mataró. Dones per les que sempre ha estat un doble 
Repte fer la seva feina, ja que en un món d’homes les dificultats i exigències han estat més 
fortes i el nivell d’exigència  més elevat. Com tots tenint constància. 

Per altre banda no Volem oblidar a les dones activistes que de forma generosa i altruista, 
plenes de necessitat de justícia social i amb l’objectiu clar de fer un mon millor han contribuït a 
que Mataró sigui una societat més justa, han fer camí perquè a les dones que hem heretat les 
seves inquietuds i principis. Ens costi una mica menys continuar treballant per una societat 
més justa i igualitària. Queda molt per fer i per dir amb veu de dona, en una societat en la que 
per desgràcia els feminicidis moltes vegades passen de forma desapercebuda als nostres 
noticiaris, (59 dones assassinades en el que porten d’any2017). 

Es per tot l’esposa’t anteriorment i en una necessitat de fer justícia històrica pel que 
VOLEMataró, presenta un projecte a aquests consistori que consisteix en fer un homenatge a 
totes les dones Regidores que han estat treballant per la seva ciutat durant la democràcia, 
període que comprem des de l’any 1979 a l’actual mandat. I a sis activistes socials 
Mataronines que han destacat en diferents èpoques de la nostra Recent història Mataronina 
per les seves lluites. 

 

Per fer aquests Donenatge, proposen al consistori el següent:: 
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1. Agraïm tot el suport i l’oïda activa amb els diferents Regidors i amb les tècniques de 
l’àrea d’ igualtat, en la presentació del nostre projecte i recerca de complicitats en 
l’elaboració per tal de fer-ho el més inclusiu i transversal possible, amb l’objectiu comú 
de posar a la Dona Mataronina a l’espai sociopolític, amb el reconeixement que es 
mereix. Per tant sol·liciten al consistori doni un pas més enllà de compromís i obrir un 
procés de participació a través del consell de la dona, per organitzar un acte 
institucional al ple de l’ajuntament amb una conferència, on les Dones reconegudes a 
la nostra ciutat i/o els seus familiars recordin i facin difusió dels reconeixements 
històrics, avenços i fites històriques que han provocat canvis i millores pels drets de la 
Dona i l’intent d’aconseguir igualtat social. Integrant aquests acte en les jornades del 8 
de març que s’organitzen cada any. 

2. Sol·liciten que l’ajuntament posi tots els recursos dels àrees implicats per fer la difusió 
pertinent, divulgació. (WEB, Mitjans locals etc.) 

3. Insten al Govern i l’àrea d’igualtat a establir una continuïtat en aquests treball de 
recerca de la memòria històrica de la Dona i les seves lluites i conquestes socials a la 
nostra ciutat. Per tal de recuperar el valor i paper rellevant, el compromís de canvi de 
les Dones que han intervingut en fer possible un món millor.” 

 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat i Joventut, diu que des del 

servei d’Igualtat treballem pel reconeixement públic de la dona en tots els àmbits. Des del 

Departament s’ha donat ple recolzament a l’iniciativa ciutadana. El prec el presentarem al 

Consell d’ Igualtat, únic òrgan que pot dur-la a terme.  

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix que el prec hagi 

estat acceptat, i agraïm el recolzament dels tècnics en tot el procés. 

 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 26 i 28 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE EL CONTROL DE LES 

MESQUITES I DELS IMANS DE MATARÓ. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta 

la pregunta següent: 

 
“Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament de Mataró 
presentem una sèrie de preguntes (amb esperit també de prec) en relació a la detenció d'un 
marroquí a Mataró l’any 2015 a la ciutat, més concretament al barri de Rocafonda, per formar 
part d'una cèl·lula de reclutament per a l'Estat Islàmic, i per estar en contacte permanent i 
directe amb dirigents a Síria i haver fet jurament de fidelitat a dita organització terrorista. I atès 
que hem vist fa uns dies que la fiscalia li demana set anys de presó.  
 
I tenint en compte, també, que en el moment de la detenció la reacció del govern municipal va 
ser de passivitat i de donar el missatge de "tranquil·litat" i com sempre fan amb tot allò que no 
els interessa donar importància de "cas aïllat" per no trencar la convivència, segons el govern.  
Des de PxC creiem que com a ciutadans de Mataró i representants polítics que som, estem 
preocupats, tenim dret a estar-ho i també a tenir por.  
 
És per això que arran de ser coneixedors dels anys de presó que demana fiscalia cap al home 
detingut a Mataró per formar part d’una organització terrorista, fem les següents preguntes al 
govern municipal:  
 
1.- Volem saber quin tipus de mesures es preveuen portar a terme des del govern municipal 
per evitar que tinguem Imans que puguin ser de càracter extremista?  
S’han de tenir en compte els antecedents que té la ciutat en aquesta matèria, que l'any 2004 
ja van detindre a un Iman terrorista i també el descontrol que hi ha amb els imans, de la seva 
procedència i radicalitat. 
 
2.- El govern municipal ha contemplat la possibilitat de poder gravar els sermons que es portin 
a terme en les mesquites de Mataró? 
 
3.- S’ha plantejat el govern municipal fer una suspensió de llicències d’aquests centres de 
culte, fins a esbrinar si tenen o no algun grau de radicalitat? I de demanar la procedència dels 
fons per la compra i manteniment d’aquests centres? 
Creiem que s'hauria de saber quin tipus de mesquites i quin tipus de sermons es porten a 
terme en elles, i fins aleshores mantenir-les tancades per prevenir. 
 
4.-  Té el govern actuacions previstes a escala de ciutat en aquesta matèria? Tenint en 
compte que no totes les radicalitzacions a vegades surten dels centres de culte?” 
 
 
 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE MESURES DE PREVENCIÓ DE 

RADICALITZACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 

“Els terrorífics atacs patits a Barcelona i Cambrils aquest mateix mes d’Agost no han de 
significar ni una pèrdua de drets ni un atemoriment de la ciutadania, però seriem inconscients i 
poc responsables si no s’ introduïssin canvis i millores a algunes actuacions i protocols que 
fins ara s’havien donat per bons i acceptables i que malauradament la realitat ha demostrat 
com a inútils o poc eficaços. 
 
Un dels aspectes d’aquests atemptats que més ens ha cridat l’atenció ha estat el fet de que el 
suposat líder dels terroristes, Abdelbaki Es Satty, que  exercia com a Imam a Ripoll i que es 
va traslladar a la localitat Belga de Vilvoorde va intentar treballar a la Mesquita d’aquesta 
localitat propera a Brussel·les i no ho va poder fer donat que no va presentar un certificat 
d’antecedent penals que els responsables de la pròpia Mesquita li van demanar. Resulta 
ressenyable remarcar que Vilvoorde és la ciutat d’ on més radicals han viatjar a Síria per lluitar 
al costat de l’ISIS i que per tant s’han pres amb molta seriositat la detecció d’aquesta 
radicalització. 
 
Aquest fet afegit a que a casa nostra ja s’estan demanant, per exemple els certificats de no 
tenir antecedents de delictes de naturalesa sexual, a tothom que treballa amb  infants, és a dir 
a centenars i centenars de persones a la nostra ciutat que treballen com a monitors de lleure, 
professors/es, monitors/entrenadors de clubs esportius i un llarguíssim etc, per realitzar la 
seva tasca han de presentar com diem aquests certificats. 
 
Això afegit a l’ obscurantisme i sectarisme amb que actuen aquests grups que es van auto 
radicalitzant d’una manera absolutament endogàmica i de molt difícil detecció ha de tenir com 
a conseqüència que augmentem les nostres mesures de prevenció i fins i tot d’autoprotecció. 
 
És per aquest motiu que proposem el següent Prec: 
 

- El servei de nova ciutadania i convivència de l’Ajuntament de Mataró demanarà el 
currículum de les persones que imparteixen qualsevol tipus d’ensenyament i/o 
lideratge a les Mesquites de la ciutat i aquest currículum inclourà un certificat de penals 
Standard com el que es demana a totes aquelles professions i situacions en que es 
requereix als ciutadans facilitar aquesta documentació o de manera semblant al que es 
fa a totes aquelles persones que desenvolupen algun tipus d’activitat relacionada amb 
menors per tal de tenir un coneixement ampli de les persones que exerceixen aquest 
lideratge.” 

 

 

 

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

diu que la qüestió de la seguretat pública s’ha de fonamentar en lleis i fets, i mai en prejudicis, 

normes i fets objectius. En el cas singular de la lluita antiterrorista hem de saber que les 

competències en qüestió de prevenció corresponen als Mossos i a la resta de forces de 
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Seguretat de l’Estat. La Policia Local desenvolupa funcions complementaries de recolzament 

d’aquest cossos. En el marc de les nostres competències i amb els límits corresponents, el 

Govern i la Policia Local impulsa totes les mesures possibles per millorar la nostra capacitat 

de col·laboració. Continuem a Catalunya amb nivell de alerta 4 i no tenim noticies que a 

Mataró hagi de ser augmentat, que els cossos de seguretat estan augmentant les mesures 

preventives, sent els Cossos de Seguretat del Mossos qui ens informen de les mesures que 

s’han d’anar desenvolupant en aquest àmbit. A Mataró estan activant mecanismes de 

detenció i prevenció de radicalismes islàmics, que analitzen indicis d’aquest fenòmens, estant  

coordinats la Policia Local amb els altres Cossos de Seguretat per al intercanvi d’informació. 

La detenció de la persona presumptament relacionada amb el terrorisme que menciona la 

Sra. Lora, és un exemple de que funcionen aquests mecanismes, i també s’han incrementat la 

vigilància sobre les activitats de les mesquites de la ciutat. 

 

 

 

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

Social d’Habitatge recorda que les decisions polítiques estan sotmeses a l ‘Estat de Dret i a la 

Constitució. Han de protegir els Drets Fonamentals, com la Llibertat Religiosa i de Culte. La 

competència en aquesta matèria és de les Comunitats Autònomes, no de l’ Estat, i no es pot 

limitar excepte per mantenir l’Ordre Públic, havent d’acreditar que s’ha vulnerat dit ordre. La 

Comissió Islàmica Espanyola està elaborant una normativa per a Centres Religiosos d’Oració 

i pretén elaborar un mapa d’activitats religioses i imans, per el que la petició excedeix del que 

podem fer, ja que l’Organisme Local té les limitacions que té, i en especial quan les activitats 

es realitzen en Centres Privats. Quan les activitats es fan en espais públics, es a dir, junt amb 

l’Administració, nosaltres demanem els certificats generals que es sol·liciten en aquest casos. 

 

 

 

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

vam ser molt clars al presentar aquestes iniciatives, i que el Sr. Alcalde, que és la màxima 

autoritat, va ser l’encarregat de contestar, i que no es mantingui al marge, com ha fet en altres 

ocasions. Volem saber si el Govern Municipal està o no per labor. Si ningú té res que amagar 

no veiem problema en dur a terme el que hem exposat. Parlem d’extremistes, de radicals, no 

volem  fiscalitzar a qualsevol persona. Agraïm la tasca de les forces de seguretat en aquesta 
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matèria, amb les limitacions que tenen. La Sra. Núria Moreno no ens ha donat resposta a les 

consultes efectuades en aquest Ple. 

 

 

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

que ja sap que no tenim competències, però tampoc tenim obligacions d’oferir lloguers a preus 

molt baixos. És una qüestió de bona voluntat, si fins i tot una de les entitats s’ha mostrat a 

favor. El que no serveix després és queixar-se després de la detenció d’aquella persona; un 

periodista feia una entrevista a una activista social del barri, que deia que el que havia fet la 

policia en el barri era carregar-se no sé quantes coses, i aquella persona està condemnada 

amb sentència ferma. 

 

 

 

27  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ CANCEL•LI LES SUBSCRIPCIONS QUE TINGUI DEL DIARI 

“EL PERIÓDICO DE CATALUNYA”. 
 

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

següent: 

“La cobertura dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils efectuada per algunes 
capçaleres de diaris va ser manifestament contrari a les recomanacions sobre la cobertura 
informativa d’actes terroristes que havien elaborat conjuntament fa mesos el Col·legi de 
Periodistes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i contrari també a les pautes del 
Codi Deontològic aprovat al Congrés de Periodistes. 

La manca de sensibilitat i respecte envers víctimes, familiars i societat en general s’ha vist 
superada avui mateix per la publicació per part de “El Periódico de Catalunya” d’una suposada 
nota d’avís per part de la CIA nordamericana al cos de Mossos d’Esquadra, alertant amb 
antel.lació del risc d’atemptat a Barcelona.  

La informació ha estat desmentida categòricament per la Conselleria d’Interior, pel Cos de 
Mosso d’Esquadra i també per Wikileaks, en la persona de Julian Assange, que en un 
comunicat, demana la dimissió del director d’aquest mitjà per intentar enganyar els lectors. 

 

Per tot això, el Grup  Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula el següent prec: 
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L’Ajuntament de Mataró cancel·larà de manera immediata les subscripcions que pugui 
mantenir del diari “El Periódico de Catalunya” 

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que Ajuntament tot just 

té subscripcions a la premsa escrita, una al País, una al Ara, dos al El Periódico, dos a La 

Vanguardia i dos al Punt Avui. No entraré a comentar el que ha publicat El Periódico sobre 

l’atemptat, encara que podem estar disconformes amb el tractament de la noticia. 

 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE MESURES DE PREVENCIÓ DE 

RADICALITZACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT. 
 

Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 26 de l’ordre del dia. 
 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA PRESÈNCIA D’ENTITATS 

ALIENES A L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE LES SANTES 

A ACTES DE LA MATEIXA. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“En  el programa oficial de Les Santes 2017 hi consta el Concert del Parc Central, com a un 
dels tradicionals actes de Les Santes, en canvi el que es va desenvolupar allà va ser quelcom 
més que un Concert de Festa Major i va haver una mena de “Fireta” on algunes entitats van 
muntar parades, sobre això no tenim molt a dir, excepte que ens agradaria conèixer si això es 
pot fer extensible a totes les entitats de la ciutat, però si quan dintre d’aquestes entitats hi ha 
alguna amb un component polític tan alt com ser les joventuts d’un partit amb representació 
municipal, cosa que ens fa pensar que el que ha fet el Govern Municipal ha estat cedir 
l’organització d’aquest, i altres actes de La Festa Major de tots els mataronins a un partit 
polític per tal de que tingui fonts de finançament. 



 90 

 
És per això que presentem les següents preguntes: 
 
-Des de quan tenia coneixement el Govern Municipal de que el Concert del Parc Central era 
una Fira d’Entitats? I de quines eres aquestes entitats? 
 
-Per què no es va informar sobre aquesta tipologia d’acte, que es celebrava per 1a vegada 
amb aquest format, a la Comissió Informativa corresponent? 
 
-Si no es tenia coneixement, malgrat hi havia cartells per la ciutat, per que es va permetre si 
com hem pogut comprovar es va preparar tot molt abans del començament del concert? 
 
-Pensa repetir el Govern Municipal aquest tipus de format a posteriors edicions? Es farà 
extensiu a totes aquelles entitats mataronines que hi vulguin participar? Es farà una licitació 
d’aquest Concert com sembla que seria preceptiu i legal?” 
 
 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, diu que el 

que es va celebrar el dia 21 de juliol al Parc Central era un concert de pagament fruit de 

l’acord amb una promotora privada que era l’encarregada de la seva producció. Nosaltres no 

teníem coneixement del que vostè ha dit. En el contracte firmat amb la promotora s’establia la 

possibilitat d’instal·lar punts de venta de samarretes, discs, etc, i no parades  destinades a cap 

grup polític. Vam tenir coneixement de les mateixes en el mateix concert i es va valorar no 

desallotjar-les, ja que podria haver-hi un problema de seguretat. Per evitar-ho en un futur, es 

farà un acord amb el que es firmi amb la promotora perquè no torni a passar.    

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

agraeix la resposta i en especial que prengui nota. 

 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:57 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 


