
ACTA NÚM. 01/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 12 DE GENER DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dotze de gener 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) 
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT               (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMES SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÉLLAR 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  

 

 

 



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 

57/2017 de 9 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 12 de gener 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 12 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 

deliberar els assumptes consignats en el següent  

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 

1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 1 de desembre de 2016.  

 

 

2   DESPATX  OFICIAL 

 

  JUNTA DE PORTAVEUS 
 

2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per tots els grups municipals a la 

Junta de Portaveus de data 9-1-2017, de condol i solidaritat amb Fort Lauderdale pels 

fets succeïts al seu aeroport el passat dia de Reis.  

 

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

9-1-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró a favor de l’aixecament del 

bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica 

contra el bloqueig a l’illa de Cuba. 

 

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

9-1-2017, presentada pel grup municipal Socialista per reclamar el canvi de zona tarifària 

de transport públic de Mataró.  



 

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

9-1-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a la campanya “Casa nostra, casa vostra”.  

 

 

   DICTAMENS 
  
   ALCALDIA 
 

3   Designar al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, regidor de Cultura, representant de 

l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Transversal d’Activitats Culturals.  

 

 

   COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 

4   Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal. 

 

 

   CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

 
   Servei de Secretaria General 
 

5   Acceptar l’oferiment del partit polític Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a través de 

l’Assemblea Local de Mataró, consistent en la donació d’ uns cartells històrics de 

Maulets i altres organitzacions de les esquerres independentistes i aprovar la minuta del 

contracte de donació de la col•lecció. 

 

 

   Servei de Compres i Contractacions 
 

6   Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2017 

d’import total 3.377.202,00€.  

 

 

   CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
   Benestar Social 
 

7   Aprovar inicialment  la modificació del Reglament de Mataró per a l’obtenció del carnet 

blau. 

 

 

   CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
   Àrea de Serveis a les Persones 
 

8   Acord programàtic sobre la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació 

de Mataró a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

 

 



 

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

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

Ciudadanía a favor de canviar la gestió de l’edifici del Rengle i les propietats contigües 

al Parc Tecnològic Tecnocampus i Iveco-Pegaso.  

 

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

no renovar el contracte de lloguer de la mesquita Mata-Rocafonda. 

 

11   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per demanar 

aclariments a l’àrea d’Urbanisme arrel d’unes declaracions fetes per la regidora delegada 

i màxima responsable política d’aquesta àrea municipal. 

 

12   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

impulsar la creació d’un protocol sobre les mostres de dol i solidaritat institucionals 

convocades. 

 

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

per eliminar la publicitat sexista a Mataró. 

 

 

   PRECS I PREGUNTES 
 

14   Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre incorporar el vot 

telemàtic en casos de baixa de paternitat, maternitat o malaltia greu. 

 

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

sobre els problemes de les línies interurbanes d’autobús. 

 

16   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de 

la família afectada per l’ocupació de l’edifici anomenat “La Trama” en el Passeig de 

Cabanellas de Mataró.  

 

17   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’Ajuntament de Mataró organitzi un acte informatiu sobre el programa d’identificació 

genètica. 

 

18   Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sol•licitant un informe anual sobre 

l’estat dels equipaments educatius a Mataró. 

 

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

sobre el nou Skyline de Mataró. 

 

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

sobre l’ampliació de Mataró Parc. 

 



21   Pregunta i  Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa sobre l’ampliació del centre comercial de Mataró Parc. 

 

22   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els 

carregadors per a cotxes elèctrics.  

 

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

endarreriments a les respostes de demanda de serveis per part de mataronins que s’han 

adreçat a diferents serveis municipals. 

 

24   Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’Ordenança Municipal per a 

la igualtat de gènere. 

 

 

 

 

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 

DE 1 DE DESEMBRE DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
2  -   DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per tots els grups 

municipals a la Junta de Portaveus de data 9-1-2017, de condol i solidaritat 
amb Fort Lauderdale pels fets succeïts al seu aeroport el passat dia de 
Reis.  

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 9 de 
gener de 2017.  

 
El senyor David Bote Paz, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords: 
  

 
 



 
“Atès que Fort Lauderdale i Mataró es van agermanar el passat mes de febrer de 2014 i atès 
que la passada diada de Reis, 6 de Gener de 2017, es va produir un tiroteig a l’Aeroport de 
Florida, situat a Fort Lauderdale, amb un resultat de 5 persones mortes. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció del següent Acord: 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Mataró expressa el seu condol i solidaritat amb la ciutat 
germana de Fort Lauderdale a Florida, davant els luctuosos fets succeïts al seu 
Aeroport amb el resultat de 5 persones mortes. 

 
2. Comunicar aquest acord al Consolat dels U.S.A. a Barcelona i a l’Ambaixada dels 

U.S.A.  a Espanya i al Sr. Mr. John P. "Jack" Seiler Major del Comtat de Fort 
Lauderdale.” 

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

Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró 
a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer 
per part dels Estats Units d’Amèrica contra el bloqueig a l’illa de Cuba. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 9 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(14):  CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1) i les abstencions (13)  
de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), C’s (3), PPC (2) i  PxC (1).   

 
 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
 

1. “Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el govern 
dels Estats Units d’Amèrica mantenen contra Cuba i es manifesta a favor d’unes 
relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania 
nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. 
 

2. Cal incidir en els acords de Cuba amb l’administració Obama, que son un gran 
avantatge, que deixa enrere reminiscències de la Guerra Freda, entre ells el brutal 
Bloqueig, que ha d’abolir de manera immediata. 
 

3. La voluntat d’aquests acords Cubans- nord-americans enforteixen la convivència de 
dos països sobirans i veïns, han de facilitar el moviments entre persones i de 
l’economia, al mateix temps que ha d’aprofundir en les garanties dels DDHH. En 
ambdós països i dos pobles, fet que no ha de esser alterat ni obstaculitzat per les 
administracions de nous presidents/es i equips. 
 
 



4. Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’ estat espanyol la necessitat que 
en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units d’Amèrica expressin la 
condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a Cuba, així 
com els encoratgi a derogar, el més possible, les lleis hems Burton i Torricelli. 
 

5. S’acorda lliurar aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units 
ubicades a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol.” 

 

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

Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal Socialista per 
reclamar el canvi de zona tarifària de transport públic de Mataró.  

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 9 de 
gener de 2017.  

 
 

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

 
 

“PRIMER.- Reclamem a l’Autoritat de Transport Metropolità i al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat la revisió de les zones tarifàries per tal que Mataró 
s’inclogui dins de la zona 2. 
 
SEGON.- Reiterem la reivindicació de Mataró i del Maresme de recuperar la connexió 
directa de la comarca amb l’aeroport del Prat. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), als ajuntaments de les ciutats de l’àmbit metropolità incloses a la zona tarifària 
3, als ajuntament del Maresme i de La Selva amb estació de rodalies, al Consell 
Comarcal del Maresme i al Consell Econòmic i Social.” 

 
 
 
 

2.4  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 
Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a 
la campanya “Casa nostra, casa vostra”.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 9 de gener de 2017, amb els vots favorables 
(21):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), 
CUP (2) i ICV-EUIA (1),  les abstencions dels grups municipals de C’s (3) i PPC (2)  i el 
vot en contra del grup municipal de PxC (1).  

 



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

 
 

1. “L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les declaracions prèvies a favor de l’acollida de 
persones refugiades, s’adhereix al manifest de la campanya “Casa nostra, casa 
vostra”. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró donarà suport a la campanya “Casa nostra, casa vostra” i 
col·laborarà amb les entitats ciutadanes que impulsin activitats locals. 
 

3. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a la campanya “Casa nostra, casa 
vostra”, a les entitats dels Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, 
al Consell Comarcal del Maresme, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la 
Mesa del Parlament de Catalunya perquè en doni coneixement a tots els grups 
parlamentaris.” 

 

 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

3  -  DESIGNAR AL SR. JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER, REGIDOR DE 

CULTURA, REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL 

CONSORCI TRANSVERSAL D’ACTIVITATS CULTURALS.  

 

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

la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 3 de febrer de 2005, va manifestar la seva voluntat 
de constituir i integrar-se en el Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals i aprovar 
iniciament els estatuts de l’esmentat Consorci. Els Estatuts del Consorci han estat modificats 
en diverses ocasions els anys 2007, 2009, 2011, 2014 i 2016. 
 
El Consorci Transversal està format actualment per les següents ciutats: Figueres, Girona, 
Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Tortosa. 
 
Els Estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals estableix:    
 
“Article 4 
1. El domicili del Consorci és a Mataró, carrer Sant Josep, 9. 



2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar 
establint-se sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de domicili serà 
prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens 
consorciats, publicar-lo en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció General 
d’Administració local. 
 
 
“Article 5 
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, el Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el major nombre 
d’habitants del municipis consorciats. 
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari. 
 
 
“Article 7 
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 
a) El Consell Directiu 
b) El President 
c) Els vicepresidents 
d) La Comissió Permanent 
e) La Gerència (sempre que el Consell Directiu així ho cregui convenient)” 
 
 
“Article 8 
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent: 
 
a) President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura d’una de les ciutats 
que integren la Xarxa d’activitats culturals. 
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o 
més ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals 
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat i un representant designat 
per cada entitat sense ànim de lucre participant.  
 
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu càrrec, 
correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin aquests Estatuts, 
a l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats.” 
 
 
En aquest sentit es proposa nomenar al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, regidor de Cultura, 
representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Transversal d’Activitats Culturals.  
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Designar al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, regidor de Cultura, representant de 
l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Transversal d’Activitats Culturals.  
 
Segon.-  Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.” 
 



 
 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 

4  -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

ORGÀNIC MUNICIPAL. 

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

la proposta següent: 

 
“A començaments del mandat 2015-2019, els grups municipals del Consistori van manifestar 
el desig de debatre i revisar el vigent Reglament Orgànic Municipal, en especial pel que fa al 
funcionament del Ple municipal. Amb aqueta finalitat es va obrir un torn de al·legacions al 
ROM, el qual va ser utilitzat pels grups municipals d’ICV-EUiA, Ciutadans, PPC, PxC, ERC, 
VOLEMataró i la CUP. 
 
El debat, tant sobre el funcionament del Ple municipal, com específic respecte les al·legacions 
presentades, ha tingut lloc al llarg d’un any. En aquest temps s’han portat a terme sis sessions 
de la Comissió Informativa d’Organització (CIO), dedicades quasi monogràficament a la 
revisió del ROM, concretament les de 25 de setembre de 2015, 22 de febrer, 19 de maig, 20 
de setembre, 27 d’octubre de 2016 i 5 de gener de 2017.  
 
Els acords presos en aquestes sessions de la CIO s’han traduït en propostes de reforma dels 
articles 4, 13b, 14a, 17, 22, 65, 71, 72 i 93 del ROM. El tractament de les al·legacions 
presentades pels grups ha estat el següent: 
 

- Al·legacions del grup municipal d’ICV-EUiA; es desestimen les formulades sobre els 
articles 13.4.a, 13.4.b i 17, i s’aproven les que afecten als arts. 22 i 93.3. 

- Al·legacions del grup municipal de Ciutadans; es desestimen les formulades sobre els 
arts. 5 i 94 a 97 (Defensor del Ciutadà), i s’accepten les referides al règim de regidors 
no adscrits (art. 65). 

- Al·legacions del grup municipal de PPC; es desestimen les formulades sobre els arts. 
12, 65, 69 i 71, i s’accepten les tocants a l’art. 13.b, 14.a, 17 i 93.2. 

- Al·legacions del grup municipal de PxC; es desestimen totes (arts. 13.4.a, 13.4.b, 14, 
65, 71 i 93). 



- Al·legacions del grup municipal d’ERC. S’estima la formulada a l’art. 93; amb aquest 
nou redactat han de decaure les al·legacions acceptades sobre aquest article pels 
grups d’ICV (93.3) i PP (93.2). 

- Al·legacions conjuntes dels grups municipal de CiU i grup municipal Socialista; 
s’accepten les formulades sobre els arts. 4, 71 i 72. 

- Al·legacions del grup municipal Volem Mataró. Es desestimen les refriedes als arts. 10, 
12 i 13, i s’estudiaran les de l’art. 87, 93 i 94 dintre del debat “Nou impuls a la 
participació”. 

- Al·legacions del grup municipal de CUP. Es desestimen les formulades als arts. 12, 13, 
17, 71, 93 i 69.  

 
D’altra banda es van elevar a la Junta de Portaveus, òrgan qualificat per a interpretar el ROM, 
l’adopció d’uns criteris de funcionament relatius a la presentació de Declaracions Institucionals 
a la Junta de Portaveus, Propostes de Resolució al Ple i Precs i preguntes al Ple; aquests 
suggeriments van ser aprovats a la Junta de Portaveus de 4 d’abril de 2016. 
Respecte les al·legacions  
 
Per tot això, PROPOSO AL PLE: 
 
Primer.-   Aprovar inicialment la modificació dels següents articles del Reglament   Orgànic 
Municipal : 
 
 

“Article 4.  Interpretació del reglament 
La Junta de Portaveus és l’òrgan habilitat per interpretar, en primera instància, el 
present reglament, sense perjudici de la facultat d’interpretació definitiva que correspon 
al Ple municipal.” 

 
 
 “Article 13 b. (precs i preguntes) 

Quan un grup no faci ús de la facultat de presentar una Proposta de Resolució, podrà 
afegir un nou prec o pregunta a les que té dret d’acord amb l’escalat anterior.”  

 
 
 “Article 13 b. (precs i preguntes) 

Supressió penúltim paràgraf : “Una vegada conclòs el debat entre el grup municipal que 
formula el prec i el govern municipal, podrà intervenir qualsevol altre grup per una sola 
vegada per tal de deixar constància de la seva postura sobre el tema objecte de prec.” 

 
 
 “Article 14 a. Esmenes 

Esmenes a la totalitat, quan tractin sobre l’oportunitat, els principis i l’esperit de la 
proposta. Aquestes esmenes tindran caràcter devolutiu, de forma que la seva 
aprovació en el Ple únicament comportarà la devolució de la proposta als seus autors.” 
 
 
“Article 17. Desenvolupament i finalització de les sessions plenàries. 
(4t. Paràgraf. Primera frase.) El temps d’intervenció màxim serà de deu minuts per a 
totes dues intervencions.” 
 



 
“Article 22. Acords d’urgència 
1. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, pot ésser ampliat si el 

Ple ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta o bé a 
sol·licitud d’algun dels portaveus. L’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de 
dictamen o informe de la comissió informativa respectiva. 

2. En cas que el Ple no apreciï la urgència de la proposta, aquesta restarà sobre la 
taula, s’inclourà a l’ordre del dia de la Comissió Informativa corresponent i/o del 
proper Ple.” 

  
“Article 65. Regidors i Regidores no adscrits 
(nou paràgraf) Els Regidors i Regidores no adscrits participaran en les activitats pròpies 
dels òrgans municipals no reservades als grups polítics de manera anàloga a la resta de 
membres de la Corporació; aquesta participació abastarà com a mínim el ple municipal, 
les comissions informatives i la comissió especial de comptes. En cas de que hi hagi més 
d’un Regidor o Regidora no adscrit, els drets de participació en els òrgans dels quals 
formin part hauran de repartir-se entre tots ells, de forma que, conjuntament, no tinguin 
més drets del que tindria un grup municipal.”  
 
 

 “Article  71.  Composició i atribucions.-  
 [introducció de numeració en els paràgrafs: 1, 2, 3 i 4] 

1. La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal que, sota la Presidència de l’Alcaldia, 
agrupa tots els Portaveus dels Grups municipals. La Secretaria de la Junta correspon al 
secretari/a de la Corporació o a la persona en qui delegui. 
  
Cada Grup municipal, juntament amb la designació del seu Portaveu, designarà també el 
seu substitut que en cas d’absència del titular, actuarà de manera automàtica.  
 
2. L’atribució principal de la Junta de Portaveus és la d’assessorar a l’Alcalde o 
Alcaldessa en qüestions d’ordre relatives al Ple municipal. També podrà prendre acords 
de naturalesa decisòria sobre els assumptes i matèries que li vinguin conferits per aquest 
reglament. 
  
3. Les atribucions assessores de la Junta de Portaveus són les següents: 
 
a) Emetre la seva opinió sobre la modificació provisional del lloc o del dia habitual en que 
es realitzen les sessions plenàries, per raons justificades. 
b) Emetre la seva opinió sobre l’esborrany de l’ordre del dia de les sessions ordinàries del 
Ple de l’Ajuntament. 
c) Emetre la seva opinió pel que fa a assumptes portats al Ple pel sistema d’urgència.  
d) Ser consultada en cas que es proposi la deliberació secreta o celebració no pública 
d’un Ple pels motius que estableix l’article 14 del Reglament present. 
e) Assessorar l’Alcalde o Alcaldessa en els casos a què es refereix l’article 21.1.m) de la 
Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local. 
f) Decidir, en casos especials,  l'ampliació del temps d'intervenció dels Regidors i 
Regidores en els debats del Ple, d'acord amb el que estableix a l'article 16 últim paràgraf 
d'aquest Reglament. 
g) Ser consultada per l’Alcalde o Alcaldessa respecte a la suspensió o l’ajornament del 
Ple i les Comissions Informatives. 



h) Ser consultada per l’Alcalde o Alcaldessa en els casos en què aquest vulgui desallotjar 
la Sala de Plens i suspendre el Ple, segons el que s’estableix a l’article 23.d) i e) d’aquest 
Reglament. 
i) Interpretar aquest Reglament d’acord amb el que s’hi estableix en l’article número 4. 
j) La Junta de Portaveus acompanyarà l’Alcalde o Alcaldessa en la presidència dels actes 
en què la Corporació representi la ciutat. 
k) A efectes de protocol, es tindrà en compte la Junta de Portaveus. 
l) Totes aquelles altres competències que l’Alcalde o Alcaldessa estimi convenients. 
 
4. Les atribucions decisòries de la Junta de Portaveus són les següents: 
 
a) Acordar les declaracions institucionals que consideri oportunes sobre matèries 
d’interès polític general o d’abast supramunicipal. L’Alcalde o Alcaldessa donarà compte 
al primer Ple ordinari de les declaracions institucionals aprovades al si de la Junta de 
Portaveus. 
 
b)  Aquelles que li atorgui el present reglament o li delegui un òrgan municipal amb 
facultats decisòries originàries.” 

 
  
 “Article  72.   Règim de funcionament.- 

1. Les sessions de la Junta de Portaveus seran ordinàries o extraordinàries.  
 
Les sessions ordinàries són les convocades per l’Alcaldia amb caràcter previ a la 
celebració d’una sessió ordinària o extraordinària del Ple. L’objecte de les sessions 
ordinàries de la Junta de Portaveus serà el següent: (a) ser informada de les matèries 
esmentades als apartats a), b), c) i d) de l’art. 71.3 anterior, (b) acordar les 
declaracions institucionals que figurin a l’ordre del dia, i (c) acordar o debatre qualsevol 
assumpte d’interès que l’Alcaldia consideri adient.  
 
Les sessions extraordinàries són les convocades  per  l’Alcaldia a iniciativa pròpia o de 
dos grups municipals, sense que cap d’ells pugui demanar més de tres a l’any.   

 
2. La Junta serà presidida per l’Alcalde o Alcaldessa, i es considerarà constituïda amb la 
presència de la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres, Alcalde inclòs. Els 
acords de la Junta s’adoptaran per majoria simple. Les votacions s’efectuaran per vot 
ponderat dels representants dels Grups Municipals, més el de l’Alcalde o Alcaldessa, que 
tindrà el valor d’1 vot. De les reunions de la Junta de Portaveus s’aixecarà acta, on es farà 
constar de forma succinta les opinions emeses i els acords presos. 
 
3. En el no previst al present reglament o en els acords de desenvolupament funcional 
adoptats per la Junta de Portaveus, s’aplicaran analògicament les normes aplicables al 
Ple municipal.” 

 
“Article 93.  Dret d’intervenció davant dels membres de la Corporació 
1. Qualsevol ciutadà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es trobin 
degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir 
formulant precs i/o preguntes abans de les sessions ordinàries del Ple Municipal. Amb 
aquesta finalitat s’habilitarà una Audiència Prèvia mig hora abans del Ple ordinari, la 



qual serà presidida per l’Alcalde i amb assistència dels Regidors/es, amb una durada 
màxima de 30 minuts. 
 
2. La formulació de precs i/o preguntes s’haurà de demanar pel Registre General set 
dies naturals abans de la data de celebració del Ple ordinari. En aquest cas hauran 
d’ésser contestades a la immediata Audiència Prèvia. 
 
3. Es podran incloure fins un màxim de cinc precs i/o preguntes en una mateixa 
Audiència Prèvia al Ple municipal ordinari, en estricte ordre d’entrada al Registre. 
 
4. Els precs i/o preguntes plantejades per escrit amb menys d’una setmana d’antelació, 
i les orals, podran ser contestades en la sessió següent sens perjudici que l’Alcaldia o 
regidor/a corresponent vulguin donar resposta immediata.  
 
5. Els precs i preguntes hauran de fer referència a temes de competència municipal. 
Els Regidors/es no tindran dret a formular precs i/o preguntes en seu d’Audiència 
Prèvia. 
 
6. Les preguntes i precs podran ésser respostes directament per l’Alcaldia o pel 
regidor/a a qui estigui adreçada.  

 
7. Qualsevol Regidor/a podrà intervenir i participar en aquest torn de precs i preguntes 
del públic, si és al·ludit/da directament. En aquest cas la seva intervenció es limitarà a 
un màxim d’1 minut.  
 
8. La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta i 2 
minuts per a contestar. Aquesta limitació general no serà aplicable en el cas 
d’assumptes que per la seva pròpia complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin 
l’exigència d’un debat més ampli.  
 
9. L’Alcalde/ssa podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula 
quan consideri suficientment exposat el tema.  
 
10. L’alcalde/ssa notificarà per escrit a la persona representant de l’entitat, comunitat 
de veïns i veïnes o persona física, la data del Ple on es tractarà el prec o pregunta 
quan aquesta data es conegui. L’alcalde o l’alcaldessa també informarà els grups 
municipals dels precs i/o preguntes formulades a la Junta de Portaveus. 

 
11. En cas de denegació, l’Alcalde/ssa notificarà també a la persona o entitat 
interessada, detallant els motius de denegació.  
 
12. Es limita el número de precs i preguntes que puguin presentar-se per una mateixa 
persona o entitat a una per sessió i tres a l’any, sense perjudici del que disposi el 
Reglament de Participació Ciutadana.”  

 
Segon.- Sotmetre a exposició pública el present acord per un termini de 30 dies,  
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al 
DOGC  i  al BOP de Barcelona, per tal de que es puguin presentar al·legacions i     
suggeriments. En cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment en aquest termini, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu. “  



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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que coincideix plenament amb el govern en la 

incorporació de la ciutadania en els debats del ple a través de les preguntes que puguin 

presentar és un avanç del Reglament Orgànic Municipal i l'única critica seria el temps que 

hem trigat a tenir-lo enllestit. L'aprovació d'un nou ROM era una reivindicació de diferents 

grups municipals entre ells el nostre. No estem cent per cent satisfets de la totalitat de 

l'articulat però és un gran avanç el fet de donar veu a la ciutadania i això ja mereix el nostre 

suport i vot favorable. 

 

 

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

votaran en contra perquè totes les al·legacions que han fet al ROM han estat desestimades. 

Algunes s'han acceptat parcialment però no amb la majoria suficient per poder tirar-les 

endavant. Demanàvem que no hagués límit en el numero d'iniciatives a presentar pels grups 

municipals. No entenem que un regidor no adscrit tingui els mateixos drets en el sí del ple 

municipal que un grup municipal. Demanàvem incorporar en el ple les declaracions 

institucionals i passar altres a la junta de portaveus. És cert que demanàvem avançar en 

quant a la representació ciutadana i que s'ha buscat una fórmula per a que els ciutadans i 

entitats puguin intervenir al principi del ple això és una proposta que ens agrada, no obstant 

per tota la resta votarem en contra. 

 

 

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

que la proposta que s'ha portat al ple a la part expositiva hi ha un error a l'article 5 que 

correspon a una de les al·legacions del PP, i això no ha d'esser així perquè es va quedar que 

l'article 5 no es tocava. Això caldria suprimir-ho. Respecte la modificació del ROM ja ve de 

l’anterior legislatura quan els grups grans van intentar limitar al mínim la intervenció dels grups 

petits de l'oposició. Des de principi de legislatura des de la CUP ja vam manifestar d’urgència 

de modificar el ROM per incloure la participació ciutadana i derogar les limitacions imposades 

als grups municipals petits. S'ha treballat a la comissió durant un any i s'ha aconseguit aturar 

les esmenes regressives de Ciutadans en matèria d’usos lingüístics i hem consensuat una 

formula innovadora que és l’audiència prèvia al ple que ja funciona en altres municipis i recull 



la filosofia participativa que reclamàvem. El govern excepte el manteniment del model 

lingüístic vigent no ha acceptat cap ni una de les nostres esmenes per tant es mantenen les 

limitacions en el que fa al nombre de precs preguntes proposicions esmenes que poden 

presentar els grups municipals i es manté el debat i la votació de les declaracions 

institucionals a porta tancada a la Junta de Portaveus. Estarem atents a com evoluciona 

aquesta audiència prèvia al ple  ja que ens agrada però volem veure com evoluciona. Pensem 

que no hi ha prou i que necessitem un ROM menys restrictiu i per això el nostre vot serà una 

abstenció en positiu 

 

 

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

que quan alguns diuen que han treballat molt serà parlant d'altres ja que s'ha hagut d'ampliar 

el període d’al·legacions per causa d'alguna formació. A nosaltres aquest ROM ens agrada 

més i creiem que és millor que l'anterior. Hi ha coses que milloren com és el cas de l'audiència 

pública però haurem d'esperar a la utilització que fem del ROM per saber si és millor o pitjor 

que l'anterior. Si l'audiència pública acaba convertint-se en l’apèndix d'algun grup municipal 

poc servirà obrir el ple a la ciutadania. Estarem molt atents per comprovar que l’audiència 

pública és realment així i si algun grup municipal s'aprofita a traves d'entitats afins nosaltres 

sol·licitarem el canvi de ROM. Lamentem profundament el que ha succeït en el punt 5, creiem 

que el que es vol és esborrar la forma d'expressar-se de molta gent que sentim nostres les 

dues llengües. Ens entristeix haver portat al ROM a una situació que realment no pertoca al 

ROM, ni tant sols acceptar la solució que es va donar de transcriure literalment un article de 

l'estatut de Catalunya. No acabem d'entendre quin sentit te l'acord que hi ha entre grups 

perquè al ple cadascú es pugui expressar en la llengua que vulgui i això no vulguin que es 

reflecteixi per escrit. Ja sabem que això te més a veure amb el pla d'usos lingüístic i no 

exactament amb el ROM però això provoca que no donem suport a aquesta aprovació inicial. 

Ja que sinó consta per escrit, en un futur algú podrà valer-se del ROM per coartar drets que 

poden tenir les persones que vulguin intervenir. 

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

favorablement. La introducció de la participació ciutadana al ROM és un pas petit però 

important. Entenem que l'Ajuntament que és la institució més propera a la ciutadania ha 

d'adaptar tant les vies de participació com adoptar els mecanismes per afavorir la participació 



de manera que sigui real i efectiva. Esperem que es trenqui aquesta visió restrictiva que tenim 

de la participació i deixi de ser un tema administratiu, i es consolidi la visió en que el ciutadà 

es converteixi en el principal actor i impulsor de les polítiques municipal. Per això creiem que 

s'ha de seguir treballant per impulsar una participació ciutadana real ja que sense participació 

no hi ha democràcia. Quant a la modificació del tema de la llengua que es va discutir a la 

comissió, és una pena que aquest punt desviï l'atenció de la introducció de la participació 

ciutadana al ROM. Tot viatge comença amb un primer pas així que votarem favorablement. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que no poden donar suport a l'aprovació inicial. Encara que s'ha arribat a 

acords i tot reconeixent la voluntat d'arribar acords del govern i que inclús havíem pensat 

abstenir-nos ja que aquesta nova redacció del ROM és un avanç en el sentit de participació 

ciutadana no podem obviar el tema de la llengua. Entenem que s'hauria d'haver acceptat com 

a mínim el concepte de disponibilitat lingüística recollit a l'estatut d'autonomia per abstenir-nos 

i pel be del bon funcionament de l'ajuntament. No ens ha agradat que certes forces polítiques 

hagin pressionat per que no hagi estat així optant pel plantejat per grups del ple que son 

excloents i per això nosaltres no ho podem acceptar i votarem en contra. La ciutadania de 

Mataró és bilingüe i per això volem que el ROM reculli que la ciutat és bilingüe ja que 

qualsevol altre cosa és una discriminació d'uns ciutadans en relació amb uns altres. 

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

favor. El grup excloent que els parla està content que una de les propostes excloents ha tingut 

aquest acolliment per part de tothom que és aquesta Audiència prèvia que esperem que sigui 

un èxit de participació de la ciutadania. Em sap greu que el punt 5 concentri crítiques d'alguns 

partits que han nascut precisament per anar contra aquest tema i la immersió lingüística, quan 

no es un tema que formi part de la regulació del ROM. Es millora el ROM que teníem fins ara 

però es cosa nostra la aplicació i fer que els plens no nomes siguin un òrgan de govern sinó 

que es transformin en una eina d'informació pels ciutadans. Votarem a favor. 

 
 
 



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

les intervencions i aclarir al Sr Cuellar que te raó i que respecte a l'esborrany de proposta es 

van fer unes rectificacions i ha quedat mitja línia en el tercer punt del ROM anterior i això es 

rectificarà en l'acta deixant constància de l'error i de la seva rectificació. Referent als drets dels 

regidors no adscrits es modifica per fer un redactat més entenedor. Per llei tots tenim uns 

drets individuals com a regidors i després els grups municipals tenen uns altres drets. Els 

regidors no adscrits el que no poden tenir son drets com a grup municipal però els drets  com 

a regidors els ROM no els pots treure. Ara fem una aprovació inicial amb un període 

d'exposició pública en el que es poden fer al·legacions i desprès es porta a aprovació 

definitiva el nou text i no seria fins l'abril que entraria en vigor el nou text. 

 
 
 

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

replica que està clar que la Sra. Martínez forma part dels que han decidit que no consti en el 

ROM el dret que ja existeix d'utilitzar les dues llengües. Hem intentat arribar a un acord creiem 

que moderat per reflectir un dret que tenim tots. 

 
 
 
 
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que el nostre objectiu 

era obrir la porta a la participació ciutadana i que el problema de la llengua és un intent de la 

dreta per desviar l'objectiu final. 

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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 d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

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

Alternativa (1).  



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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Servei de Secretaria General 

 

5  -  ACCEPTAR L’OFERIMENT DEL PARTIT POLÍTIC CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR (CUP), A TRAVÉS DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE 

MATARÓ, CONSISTENT EN LA DONACIÓ D’ UNS CARTELLS 

HISTÒRICS DE MAULETS I ALTRES ORGANITZACIONS DE LES 

ESQUERRES INDEPENDENTISTES I APROVAR LA MINUTA DEL 

CONTRACTE DE DONACIÓ DE LA COL•LECCIÓ. 

 

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

següent 

 

“El 6 d’abril de 2016 el senyor Joan Jubany i Lorente i la senyora Mercè Bosch i Pou, en 
representació de l’assemblea local de Mataró del partit polític Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), es van adreçar a l'Ajuntament de Mataró per oferir en donació una col·lecció de 800 
cartells històrics de Maulets i altres organitzacions de l’esquerra independentista, 
corresponents al període 1980-2010.  
 
Aquests cartells ja han estat prèviament organitzats, descrits i digitalitzats. El partit proposa 
fer-ne donació a l’Ajuntament de Mataró amb destinació a l’Arxiu Municipal per a la seva 
conservació i disposició per a l’accés al públic. La donació està integrada pels cartells en 
suport paper, una còpia digital en format pdf, i una base de dades amb la descripció completa 
dels cartells. 
 



L’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Mataró es va reunir el 30 d’agost de 
2016 i va acordar formalitzar la donació amb l’ajuntament i designar com a representants del 
partit el senyor Xavier Safont-Tria i Ramon i la senyora Mercè Bosch i Pou. 
 
A la vista de les característiques d'aquests cartells i atès que l’Arxiu Municipal de Mataró ja 
custodia una col·lecció important d’altres cartells similars, es considera convenient iniciar els 
tràmits per a l'acceptació d'aquesta donació. 
 
L’Ajuntament de Mataró reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquests cartells, que són 
importants per a la ciutat de Mataró, pels investigadors i per a la societat en general, raó per la 
qual té la voluntat d’acceptar la donació oferta pel partit polític Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), a través de l’Assemblea Local de Mataró, en la seva qualitat de cedent. 
 
En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la 
possessió i propietat dels cartells, així com els drets de reproducció, distribució i comunicació 
pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat d’explotació. 
 
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents ACORDS : 
 
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció 
o explotació dels 808 cartells històrics de Maulets i altres organitzacions d’esquerres 
independentistes, proposada pel partit polític Candidatura d’Unitat Popular (CUP), propietaris 
d’aquesta col·lecció, de conformitat amb l’acord de data 30 d’agost de 2016, de l’Assemblea 
Local de Mataró. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació de la col·lecció de cartells històrics de 
Maulets i altres organitzacions de les esquerres independentistes a l’Ajuntament de Mataró" 
que s'adjunta en aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.- Facultar l'Alcalde de Mataró, senyor David Bote Paz, per a la signatura del contracte 
de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que implica l'adquisició del ple 
domini de la col·lecció de cartells. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu al partit polític 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Assemblea Local de Mataró per la mostra d’afecte i 
liberalitat que en aquest acte de donació fa a la ciutat”. 

 

 

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

que, tal com es van posicionar a la comissió informativa, votaran que no. No compartim el 

reconeixement que es fa als cartells de Maulets i altres organitzacions independentistes 

al·ludint l' interès públic i el valor d'aquests cartells. Desconeixem el contingut dels cartells 

però venint d' on venen ens els podem imaginar. No donem recolzament a aquest punt ja que 

algunes persones d'aquest grups han atemptat contra la meva persona i contra companys de 

la meva formació política. 



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

que el que es porta a aprovació és l'acceptació de la donació que proposa la CUP de Mataró, 

entitat dipositaria i conservadora de l'arxiu documental gràfic i sonor de l'organització Maulets, 

nascuda el 1988, que va tenir la seu central a Mataró, durant el temps que va dur a terme la 

seva activitat a favor de la independència i la reunificació dels Països Catalans. Del fons 

documental destaques 808 cartells que mostren l’activitat reivindicativa de Maulets entre  1998 

i 2012. També hi han cartells del Partit Catalunya Lliure i d'altres organitzacions de moviments 

d'esquerres dels Països Catalans, Espanya i Europa. Son cartells reivindicatius de l'esquerra 

independentista, antimilitaristes, lluites feministes, etc. Som conscients que el patrimoni 

documental és molt important per la trajectòria històrica d'una comunitat ja que constitueixen 

una herència que s'ha de transmetre en les millors condicions a les generacions futures. Per 

això vam decidir per poder conservar la col·lecció a llarg termini, per poder conèixer el seu 

contingut, obtenir copies digitals per la seva preservació i difusió i consulta fer aquesta 

donació. La donació que fem ja va venir precedida d'una altra donació feta al 215 al Pavelló de 

la República de la Universitat de Barcelona. Ara posem a disposició de la ciutadania de 

Mataró un material que serà útil per entendre una part de la nostra història col·lectiva, i dic una 

part perquè no pretenem que la Sra Lora s’identifiqui. 

 

 

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

s’oposa a donar les gracies a una organització que ha assaltat seus de partits polítics amb 

amplia representació a Mataró, o a boicotejar la Hispanitat. Lamento que els actes de fer 

pintades  ja hagin prescrit perquè aquesta ciutat s'ha gastat molts diners netejant les pintades 

d'aquesta organització. Diuen vostès que preservaven el comerç local i per això no tenim 

Corte Inglés a la ciutat. Per nosaltres l' interès que te és no haver-nos tornat de les agressions 

rebudes. Una llàstima que tot estigui prescrit. Em sembla molt malament que s'hagin muntat 

un acte de partit amb col·laboració del govern municipal amb la digitalització d'aquest material. 

Prego em disculpin perquè he de deixar el ple per que estan operant a la meva mare i no puc 

allargar-me mes. Votarem que no i ens sembla una vergonya i estem farts de les superioritats 

morals de certs partits. I perquè pensem diferent no ens hem d'amagar per fer actes públics o 

obrir les nostres seus a la ciutadania. També espero que algú vulgui saber quines precaucions 

havia de prendre gent del meu partit contra Maulets, o consellers amb escolta durant anys. 

Lamentar que la Fundació Iluro els hagi deixat digitalitzar tot amb diner públic. 

 



La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que no vol començar 

a recordar quaranta anys de dictadura ni morts a la cuneta. Nosaltres votarem afirmativament 

ja que considerem que ens agradi o no aquesta història forma part de la nostra història. Ens 

agrada que el govern hagi evolucionat i hagi arribat a aquest acord. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que si una força política que està al consistori anés a oferir tota la seva base 

documental de campanyes xenòfobes i islamòfobes ¿qué farien moltes de les forces 

polítiques que avui votaran a favor? Estic convençut que votarien en contra com nosaltres. Per 

això, perquè hi ha límits i com hi ha mitjans no legítims que han utilitzat aquestes 

organitzacions nosaltres considerem que no podem acceptar. No entenem com una entitat 

pública com el fons de l'ajuntament de Mataró l'accepti. Per tot això votarem en contra. 

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, votarà a favor agraint a 

la CUP la donació i al govern que l'accepti, i preguntant ¿qui son realment els excloents? 

 

 

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

que no tenia pensat intervenir però com que han fet unes al·lusions directes. El que demano al 

portaveu de Ciutadans és que no ens utilitzi per fer les seves intervencions i tenir el seu 

moment estrella. Que nosaltres fem campanyes o pensem que hi ha certa immigració que pot 

posar en perill les senyes d'identitat pel que fa a la llibertat personal, o democràcia, tradicions 

o a la nostra pròpia llengua no vol dir que fem campanyes xenòfobes. 

 

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

respon a la pregunta de qui son els excloents. Nosaltres no excloem a ningú però recordar 

que queden 400 crims d' ETA sense aclarir. Que cadascú pensi que es votaria si nosaltres 

també féssim un fons en el qual entreguéssim cartells dels anys setanta que tenim a la nostra 

seu. A mi em molesta que ens vulguin colar la seva superioritat moral ja que tothom ha comes 

errors i ha demanat perdó, encara que alguns encara no ho han fet. 

 



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

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

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

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

Abstencions: Cap.  

 

 

 

En aquests moments marxa de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del grup 

municipal del Partit popular de Catalunya. 

  

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

6   -  APROVAR EL PRESSUPOST DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL DEL 

SERVEI MATARÓ BUS PER A L’ANY 2017 D’IMPORT TOTAL 

3.377.202,00€.  

 

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

presenta la proposta següent: 



 

“Relació de fets  
 
1.  Per acord del Ple Municipal de data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar el contracte de la 
gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
“Mataró Bus”, a l’empresa “Corporació Española de Transporte, SA (CTSA)”, amb una durada 
de cinc anys, a partir del 1 de gener de 2009. 
 
2. Per acord del Ple Municipal de data 05/12/2013 es va acordar la pròrroga de l’esmentat 
servei per un període addicional de dos anys, de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 
2015. 
 
3. Per informe de data 17/11/2016, l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau del cap 
del Servei, justifiquen i proposen: 
 

• Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2017 
d’import total 3.377.202,00 €. 

 
• Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 2.701.761,60 € en 

concepte d’abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a 
l’exercici 2017, en  12 quotes mensuals de 225.146,80 €.  

 
4. Consta a l’expedient informe favorable del Servei de Gestió Econòmica de data 15 de 
desembre de 2016. 
 
5. Consta igualment informe de la cap de Gestió Jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions, de data 19/12/2016, relatiu a la legalitat d’acordar conforme el que sol·licita el 
Servei gestor. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La clàusula 37ena del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regeixen la contractació, regula la formació del pressupost anual previ de la prestació del 
servei. 
 
En conseqüència, qui subscriu PROPOSA A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2017 
d’import total 3.377.202,00 €. 
 
QUART: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 2.701.761,60 € en 
concepte d’abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 2017, 
en  12 quotes mensuals de 225.146,80 €.  
 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar les següents operacions comptables a 
càrrec de la partida 700300/441110/47900 del pressupost municipal que s’aprovi per a 
l’exercici 2017: 

• Operació ADPOS/-1 núm. 133388 per import de 3.045.442,00 €. 



• Operació ADPOS núm. 133393 per import de 2.701.761,60 €. 
 
SISÈ. Es condicionen els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a 
la partida 700300/441110/47900 del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2017.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, reitera que el que va dir en l’aprovació del pressupost i pròrroga 

del contracte en 3 de desembre del 2015. Allà vam donar totes les explicacions de perquè 

votàvem en contra, tot esperant que aquesta nova pròrroga s’acabi el més aviat possible. El 

pla de mobilitat que estem elaborant, esperem que, al final d’aquesta pròrroga, puguem tenir 

enllestit aquest nou model de servei municipal i que sigui un canvi radical en l’organització del 

transport públic a Mataró. Per tant, no repetiré els arguments i continuarem votant en contra. 

 

 

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

que no estan a favor de com es presta aquest servei del Mataró Bus. Nosaltres votarem en 

contra per mostrar la nostra disconformitat. 

 

 

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

que per la CUP, potenciar el transport públic, és un eix bàsic de la política de mobilitat. Volem 

un canvi de paradigma, on els vianants, les bicicletes i el transport públic col·lectiu desplacin 

l’hegemonia actual del cotxe particular. És un compromís amb el medi ambient, la nostra salut 

i un imperatiu per poder transformar la nostra ciutat i fer-la més humana. Alguns d’aquests 

bons propòsits es van recollir al recent pacte per la mobilitat, però les concrecions i les 

millores estan a l’espera que s’aprovi el pla de mobilitat, espero, que sent optimistes, 

s’allargarà fins el 2018. El servei del Mataró Bus continua sent insuficient, cal millorar la 

velocitat amb línies més funcionals i ràpides, les freqüències i els horaris, la flota d’autobusos i 

sobretot, abaratir el preu del bitllet i de l’abonament per aquelles persones que només fan 

servir el Mataró Bus i que ara les estem obligant a pagar el preus públics que fixa l’ATM. Ens 

preocupa que gràcies a la pròrroga aprovada l’any passat, l’aportació municipal del 2016 per 

al Mataró Bus serà de 3.377.202 euros, si 360.000 euros menys que l’any passat, però són 

uns diners que aniran a mans d’una empresa, Corporación Española de Transporte, de la 

Multinacional “Avanza”. Nosaltres apostem perquè el servei del Mataró Bus sigui de gestió 



directe municipal, la qual cosa ens permetria aplicar criteris socials, mediambientals i d’interès 

col·lectiu i que ara en mans d’una empresa privada sempre redueixen a un sol criteri, el 

benefici. És urgent que al llarg d’aquest 2017, el més aviat possible, s’abordi la necessitat de 

municipalitzar el Mataró Bus. Mentrestant, el nostre vot en aquest punt serà que no. 

 

 

 

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

manifesta que votaran a favor. Entenem que el transport públic és deficitari i que cal cada 

vegada més inversió i en aquest sentit, pensem que el pressupost ha de procurar això i igual 

que hem fet en èpoques de bonança econòmica, intentar revertir aquest diferencial en el 

cobrament de l’empresa amb més inversió de la flota. 

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

posicionament serà que no. Principalment perquè amb aquesta empresa han hagut molts 

problemes entre treballadors i incompliments de conveni. A més, encara tenim barris que els 

caps de setmana queden fora del servei públic de transport. També ens ha arribat que els 

conductors han tingut accés a un informe de municipalització dels tècnics d’aquesta casa i 

consideren que és una falta de respecte, perquè aquest informe l’hem demanat moltes 

vegades tots els grups municipals. Per això, reclamem aquest informe de forma urgent. Hem 

fet l’esforç d’entendre’ns amb les altres forces polítiques d’esquerres, Sr. Esteve i Sr. Teixidó, i 

vam fer una proposta molt àmplia i treballada amb assessors de la TMB i està clar que volem 

un canvi de paradigma perquè Mataró es mereix una ciutat més amable, on el transport públic 

tingui la força que ha de tenir, on els vianants tinguin prioritat, on les bicis siguin una eina 

normal i en moviment continu com és a tota Europa i tinguin la prioritat i el respecte que es 

mereixem. Promoure aquest tipus de model comporta un esforç important, un compromís ferm 

en el que pensàvem que estàvem tots d’acord però ara surten dubtes. M’agradaria que 

reconduíssim tots aquest projecte, començant per la comissió informativa corresponent. El 

transport públic és una oportunitat d’igualtat per a tota la població, dona l’oportunitat i llibertat 

del moviment a tota la gent que no té cotxe. Per tot això votarem en contra. 

 

 



 

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

Ciudadanía, exposa que s’està parlant del final d’un contracte, que tenim una comissió de 

mobilitat en marxa, que tots estem intentant negociar i buscar un pla alternatiu i això és el que 

ha de saber la ciutadania. El sentit serà el pròxim pla de mobilitat i com el desenvoluparem, 

com es definirà el nou contracte, si és que es defineix un nou contracte d’adjudicació del 

servei de transport urbà. Aquesta és la realitat, crec que hi ha discursos que ara no toquen 

però sí és com un mantra que s’ha de repetir per aconseguir que es facin les coses, és una 

opció. Nosaltres anem a recolzar el pressupost d’aportació, creiem que hi ha un cert ajust que 

és d’agrair i esperem acabar el pla de mobilitat i poder definir-lo de forma consensuada i 

rentable per a la ciutadania. 

 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica l’empresa ja ha 

desenvolupat l’aplicació que s’havia compromès i és una bona aplicació. El govern ha fet 

l’esforç de comprometre’s a adquirir dos vehicles híbrids. També s’han desplegat reforços 

horaris a primeres i darreres hores, tot i que en el còmput general de quilòmetres que 

presentem hi ha una reducció de 31.000km que suposo que deu fer referència a alguna de les 

línies a que deia la Sra. Morón. En quant al vot farem el mateix que a la comissió informativa. 

Primer perquè volem esperar a veure els resultats d’aquesta comissió de municipalització i 

veure i compara el cost per l’Ajuntament de les diferents opcions, bàsicament la de concessió 

versus l’empresa pública. Segon, volem esperar a la comissió de mobilitat per definir alguns 

aspectes bàsicament la concreció del dibuix de la línia òptima per Mataró. La nostra posició, 

de moment, serà l’abstenció. 

 

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

remarca que en referència al que deia la Sra. Lora, a les retallades. S’ha de posar en valor 

que el primer que va fer aquest govern, al començar l’exercici 2016, és fer aquesta ampliació 

de les expedicions al matí a nivell de recorregut de Renfe i reconegut a l’hospital també al 

vespre, com reforç de cap de setmana. Crec que això s’ha traduït en una millora de la qualitat 

del transport públic i ha quedat reflectida en aquest augment del bitllet, que ha permès que 

aquesta aprovació municipal que fem com a previsió aquest any hagi suposat un estalvi de 

360.000 eursos que ens permetran fer millores en inversions de mobilitat. Per tant, entenc que 



el full de ruta que va prendre el govern des que vam assumir aquesta pròrroga només per 

aquests dos exercicis per tenir la possibilitat de debatre com demanàvem des de la CUP. Li 

recordo a la Sra. Morón que el servei és municipal una altra cosa és que podem establir entre 

tots un altre model de gestió.  

 

 

 

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

que no ha posat en dubte que des del 2016 es van fer una sèrie de millores però està clar que 

al 2012 van haver una sèries de retallades molt fortes per a la ciutat. Independentment de les 

retallades hi havia zones i segueixen havent, que no li arriba aquest transport públic. Creiem 

que queda molt per fer i ja en parlarem. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que posem en valor 

la millora que s’ha fet. L’ampliació d’horaris era una demanda que teníem dos/tres grups. A 

vegades, ens fiquem en dinàmiques polítiques i donem per fet que ja es saben coses. Quan 

parlo de municipalització, estic parlant de gestió directa. Li agraeixo molt que em faci aquesta 

puntualització perquè així també aclarim al públic i a la gent que pugui tenir cap dubte. Queda 

molt per fet i confio en la voluntat del PSC. Als altres socis de govern els he de veure més 

esforç encara, especialment pel transport públic. Però suposo que faran la seva part de 

pressió i els hi donarem un cop de mà en aquest punt. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1).  

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 



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

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

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

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Benestar Social 
 

7   -  APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 

MATARÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET BLAU. 

 

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

Social d’Habitatge, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1.  L’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària celebrada el 7 de novembre de 2013, va 
aprovar el Reglament per a l’obtenció del carnet blau, què  regula  els requisits d’accés al 
carnet blau, el procediment per la seva concessió així com els avantatges a què dóna dret. 
 
Durant la seva aplicació s’han detectat diferents aspectes que calen millorar i situacions de fet 
que han de ser reconegudes pel Reglament,  per tal d’optimitzar la seva aplicació al col·lectiu 
de persones grans i/o dependents al qual es destina el carnet blau. 
 
2. Mitjançant decret 8546/2016 de 23 de novembre, de la Regidora Delegada de Benestar 
Social, Convivència i Política Social d’Habitatge es va procedir a aprovar l’avantprojecte de 
modificació del Reglament i es va lliurar còpia del mateix, amb les seves modificacions, 
supressions i addicions, als grups municipals, obrint un termini de 15 dies hàbils per a la 
formulació d’al·legacions, d’acord amb el que preveu el vigent art. 73.10 del ROM. 
 
3. Durant aquest termini s’ha presentat una al·legació per part del grup municipal del Partit de 
Ciutadans (C's), en el sentit següent: 
 
Esmena: 
Article 2, apartat c) 
Es proposa substituir pel redactat següent:  “i d’un segon bé immoble en propietat amb ús 
diferent i amb un valor cadastral no superior a 50.000 euros i s’acrediti que no obté cap tipus 



de renda o aprofitament, excepte la que el Ministeri d’Hisenda imputa com a renda als béns 
immobles que no hi són llogats.” 
 
Es proposa desestimar l’esmena perquè la modificació reglamentària que es planteja ja 
contempla que les persones beneficiàries puguin disposar d’un segon bé immoble d’ús 
diferent a la residència habitual, tan com a titular únic com en copropietat. 
 
El valor màxim cadastral d’aquest segon bé immoble s’ha fixat en 10.000 euros  per tal d’ 
equiparar-nos amb allò previst  a les bases reguladores per a l’atorgament de  subvencions 
sobre l’import de l’impost sobre els béns immobles. 
 
D’altra banda, es manté com a nivell d’ingressos la pensió mínima de jubilació als 65 anys 
amb cònjuge a càrrec, el que suposa la exclusió dels subjectes inclosos en la definició de 
grans tenidors.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Desestimar l’esmena presentada pel grup municipal del Partit de Ciutadans (C's) a 
l’avantprojecte de la modificació del Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció del 
carnet blau. 
  
Segon.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a 
l’obtenció del carnet blau,  d’acord amb el text adjunt a aquesta proposta. 
 
Tercer.- Sotmetre la modificació del Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció del 
carnet blau a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia següent al 
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, als efectes 
que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o 
suggeriments.  
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.  
 
L'expedient es podrà consultar en el Servei de Benestar Social, av. Puig i Cadafalch, 101, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 



Vots favorables: 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 d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

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

Alternativa (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 8,   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 la Candidatura d’Unitat Popular (2), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

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

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Àrea de Serveis a les Persones 
 

8   - ACORD PROGRAMÀTIC SOBRE LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 

DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ A 

TRAVÉS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARÓ 

AUDIOVISUAL. 

 

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

la proposta següent: 

 

“En l’actualitat, l’Ajuntament de Mataró forma part del Consorci per a la Gestió de la Televisió 
Digital Local Pública de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb 
referència TL06B i denominació “Mataró”, el Consorci Digital Mataró-Maresme, en endavant el 
Consorci, per acord del Ple Municipal de data 7 de setembre de 2006.  
 
El Consorci es va integrar inicialment amb els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, El Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i pel Consell Comarcal del 



Maresme. Des de 2011 fins a 2015, la participació en el Consorci s’ha anat reduint fins que 
des del 2015 en són membres els Ajuntaments de Mataró, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i 
el Consell Comarcal del Maresme. A l’actualitat la participació de l’Ajuntament de Mataró en el 
Consorci és del 90%. 
 
L’objecte del Consorci és la gestió conjunta del canal públic de televisió digital local que 
correspon als Ajuntaments consorciats i al Consell Comarcal del Maresme i qualsevol altre 
activitat connexa o vinculada a aquesta. El Consorci té fet un encàrrec a Mataró-Maresme 
Digital, SLU, societat limitada de capital públic, per tal que realitzi la gestió directa d'm1tv.  
 
Per altra banda,  Mataró Audiovisual, E.P.E. és una Entitat Pública Empresarial de 
l'Ajuntament de Mataró, que va néixer el juny de 2006, amb l’objectiu de fomentar i promoure 
la comunicació local, mitjançant el desenvolupament, la gestió, la prestació i l’explotació, sota 
qualsevol forma, de tota classe de serveis, béns i mitjans audiovisuals. Mataró Ràdio 
gestionada per Mataró Audiovisual, és un mitjà de comunicació audiovisual municipal que, 
entre d’altres, compta amb una programació contractada que inclou serveis informatius, 
magazin i programes esportius que ofereixen l’actualitat de la ciutat durant tots els dies de 
l’any, a més d’una programació de col·laboració en la que hi participen entitats ciutadanes i 
persones a títol individual que tenen interès a fer ràdio, entesa com a mitjà de comunicació de 
proximitat.   
 
L’agost de 2013 es signà un conveni entre Mataró Audiovisual, E.P.E. i la Societat Mercantil 
de capital públic Mataró-Maresme Digital, SLU amb l’objecte d’establir els termes de la 
cooperació interadministrativa entre Mataró Ràdio i m1tv per al foment d’una comunicació 
pública local sostenible, de qualitat i amb vocació de servei al ciutadà, amb la finalitat de 
prestar conjuntament un únic servei públic d’informatius multiplataforma per a la ciutat de 
Mataró. Sobre aquesta base, s’establí l’elaboració conjunta de continguts informatius 
generalistes i esportius per arribar a tota l’actualitat i aconseguir una cobertura periodística 
màxima que es difonen en els formats de ràdio, televisió i internet i es concreta en totes 
aquelles tasques relacionades amb la gestió dels continguts i la programació dels informatius i 
d’esports.  
 
A la sessió plenària del Consorci celebrada el passat dia 2 de desembre es va donar compte 
de la voluntat per part de l’Ajuntament de Mataró de prestar la gestió de la televisió digital local 
pública fins ara efectuada pel Consorci, servei el qual es prestarà de forma directa a través de 
l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
 
El full de ruta previst per a la prestació del servei públic audiovisual per l’Ajuntament de 
Mataró és el següent: 
 

1. Fer convergir l’actual canal públic de televisió m1tv i Mataró Ràdio sota un únic mitja 
públic de comunicació audiovisual local amb les diverses expressions: televisió, ràdio i 
internet. 

2. Dissoldre el Consorci Digital Mataró Maresme així com la societat mercantil de capital 
públic Mataró-Maresme Digital, S.L.U. 

3. Encarregar a Mataró Audiovisual, E.P.E. la gestió del nou mitjà de comunicació a 
través d’un nou contracte-programa amb l’Ajuntament de Mataró.  

4. Què tot el personal actual de societat mercantil de capital públic Mataró-Maresme 
Digital, SLU i del Consorci Digital Mataró-Maresme, i també el de l’empresa 



Compagina que realitza, mitjançant contracte, els informatius de Mataró Ràdio, quedi 
subrogat a l’empresa Mataró Audiovisual, E.P.E.  

5. Ubicar el nou mitja de comunicació a les instal·lacions del Tecnocampus, on 
actualment hi ha la televisió i on ja existeixen estudis de ràdio, adaptant també nous 
espais. 

6. Confecció de l’estudi econòmic que especifiqui les necessitats per a la posada en 
marxa i funcionament del servei integrat de televisió i ràdio. 

7. Definir els principals eixos dels continguts de la programació del nou mitjà respectant la 
personalitat de cadascun, especialment l’elevat grau de participació de persones i 
entitats col·laboradores.  

 
 
Acompanyen al present acord memòries de la prestació del servei públic audiovisual prestat 
pel Consorci així com memòria de Mataró Audiovisual, E.P.E., en les que es detalla el 
personal del que es composen les dues entitats, les contractacions assumides, i demés dades 
econòmiques i de funcionament. 
 
A l’acord de govern pel progrés de Mataró (PSC-CiU) pel mandat municipal 2015-2019 
s’expressa l’acord de mantenir els recursos pel funcionament de Mataró Ràdio com a mitjà de 
proximitat i participació ciutadana, i aprofundir en la fusió de la ràdio i la televisió per guanyar 
eficiència. El mes d’abril d’enguany després de l’anàlisi de la situació dels mitjans de 
comunicació públics existents a Mataró, Mataró Ràdio i el canal de televisió M1TV, el govern 
municipal acordà iniciar un procés d’integració entre els dos mitjans. Els objectius que es 
pretenen assolir són: 
 

- Guanyar en eficiència i eficàcia; 
- Mantenir i reforçar el model de comunicació de proximitat: 
- Incrementar la col·laboració amb el Tecnocampus per desenvolupar una  cooperació 

acadèmica intensa; 
- Crear un nou model que ha d’esdevenir un element de participació ciutadana que doni 

veu a col·lectius i entitats diverses en el marc del reglament de participació ciutadana. 
 
 
Per tot l’exposat el govern municipal considera oportú prestar el servei públic audiovisual fins 
ara gestionat pel Consorci i prestar-lo a través de l’EPE Mataró Audiovisual, creant així un nou 
mitjà de ràdio i televisió pública. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Fer palesa la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de prestar la gestió de la televisió 
digital local pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb 
referència TL06B i denominació “Mataró” a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual. 
 
Segon.- El procediment administratiu corresponent per aprovar la gestió d’aquest servei públic 
per part de l’Ajuntament de Mataró es farà efectiu un cop el Consorci Digital Mataró-Maresme 
hagi adoptat el corresponent acord de la seva dissolució. 
 
Tercer.- Un cop acordada la dissolució del Consorci s’iniciaran tots els tràmits jurídics -
administratius per tal d’executar el full de ruta que conté el present acord. 



 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Mataró-Maresme Digital, a la societat mercantil 
de capital públic Mataró-Maresme Digital, S.L.U. i a Mataró Audiovisual E.P.E.” 
 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, donarà suport a la proposta. Amb el trasllat, no només es 

traslladaran els treballadors i tècnics, sinó que hi haurà un trasllat de voluntaris. Tots sabem 

que aquesta radio funcionava principalment per la tasca que realitzen els professionals , però 

no seria la radio que és si no col·laboressin tantes persones de manera desinteressada. 

Moltes de les quals són gent amb una certa edat. Però aquest trasllat al TECNOCAMPUS, 

podria provocar algun tipus de desistiment per part de la gent que fa aquesta tasca, qüestió 

que ens han expressat diferents persones, tant de l’àmbit tècnic i de direcció com de l’àmbit 

del voluntariat. Això ens preocupa, per tant ho poso a sobre la taula perquè és un punt a 

reflexionar i aprofitaria per demanar-li al govern que reflexioni sobre el servei del Mataró Bus 

en aquella zona. Un altre recordatori al Govern, al mes d’octubre vaig presentar un plec on 

parlava de les homologacions de les condicions laborals dels treballadors d’aquests mitjans 

públics i entenia que precisament en aquest moment que hi ha aquesta fusió és el moment 

idoni per començar a tractar aquest tema. Es va dir que s’estudiaria aquesta possibilitat, per 

tant l’emplaço a que, ara que es produirà la fusió, no només garanteixin els llocs de treball 

sinó que comencin a endegar aquesta homologació de condicions laborals, que crec que és 

un punt imprescindible dins d’aquest trasllat. 

 

 

 

 

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

que el seu vot serà a favor. Estem d’acord amb aquesta fusió però creiem que s’ha de millorar 

el tema dels treballadors. Ja és hora que tots passin a treballar en la plantilla de Mataró 

Audiovisual. No ens sembla correcte ni just que cada treballador es subrogui en les condicions 

laborals actuals. Això vol dir que ens podem trobar amb dos treballadors que facin la mateixa 

feina però que si cadascun venen de diferents empreses cobraran sous diferents i tindran 

condicions laboral diferents. Per tant, aquest no és un tema menor i s’ha de resoldre el més 



aviat possible. L’altre tema és la tasca del voluntariat. Entenem que tant la radio com la 

televisió han d’estar en un mateix espai. Si la televisió en el TECNOCAMPUS genera 

sinergies amb la universitat molt positives, també és cert que la radio situada al centre cívic 

del Pla de Boet, donava un valor afegit de proximitat i participació ciutadana. Felicitar-nos per 

la municipalització d’un servei tant important com és el de l’audiovisual. 

 

 

 

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

favorablement el vot del seu grup. És una reivindicació que feien des de fa molt temps, per 

tant, votarem a favor. Ens alegrem que això vagi a un ple, també per la solució trobada pels 

treballadors que no han de patir per la seva continuïtat, però és cert que s’ha de trobar una 

solució a aquestes condicions laborals desiguals. En tercer lloc, aquest és un tràmit jurídic 

administratiu i tal com vaig manifestar al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, crec 

que és l’hora de presentar un projecte audiovisual en quant a continguts i estratègia 

empresarial d’aquests mitjans públics locals. 

 

 

 

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

que és veritat que anem una mica més lluny pel que fa a la radio, però estar en el 

TecnoCampus té les seves avantatges i garanteix una comoditat pels treballadors. És cert 

també que la continuïtat de aquests mitjans passa per la unificació, no només administrativa 

sinó per la unificació en un mateix espai. Des de l'agost de 2013 existeix un conveni entre 

Mataró radio i M1TV que ha estat un dels elements que ha fet que poguéssim continuar fins 

ara. Malgrat tot som sensibles també a aquesta preocupació que existeix pel desplaçament de 

la ubicació i el problema que suposa per alguns voluntaris. En quant a les condicions laborals, 

hem estat sensibles tots des del primer moment. Portem un temps que en M1TV s'han 

regularitzat algunes situacions però hem de complir el que diu la llei i la subrogació està 

marcada per llei. El Sr. Secretari i l'Interventor ho poden corroborar. Quan una empresa es 

subroga el personal se'n va amb la motxilla o contracte que tenia de la primera i així s'ha de 

fer en aquest moment. Tindrem temps quan tinguem tota aquesta feina feta per analitzar les 

situacions, però ara ho hem de fer així per norma. En quan al projecte de continguts ha hagut 

una comissió i aviat podrem veure el resultats que ja estan elaborant. Anunciar que si avui tira 



endavant aquesta proposta està anunciat un ple del consorci digital Mataró Maresme el 

proper 23 de gener a on s'aprovaria la dissolució tant del consorci com de l'empresa per 

continuar amb la feina ja endegada i complir amb el full de ruta que des de l'Ajuntament 

aprovaríem. Els altres membres del Consorci estan assabentats i han mostrat el seu acord en 

aquest procés, cosa que és de agrair al dos Ajuntament que encara formen part el de Caldes 

d'Estrac i el de Cabrera i al Consell Comarcal del Maresme.  

 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, matisa que quan parla d'homologacions de condicions laborals, 

no m'estic referint única i exclusivament a que dos persones que venen d'empreses diferents 

acabin cobrant el mateix, sinó respecte al personal de l'ajuntament, per tant crec que aquest 

ha de ser el repte. Si acaben sent personal de l'Ajuntament, no pot ser que hagin diferències 

salarials entre personal laboral que pertany a l'Ajuntament i personal que pertany a una de les 

empreses municipals de l'Ajuntament. Per tant aquest és un tema important que m'agradaria 

que es tingués present. És veritat que quan es subroga uns treballadors d'una empresa, 

venen amb la mateixa motxilla però això no és obstacle per començar a negociar possibles 

millores en les condicions laborals, per tant és un altre dels elements a tenir en compte. No cal 

esperar el venciment del contracte per millorar les condicions laborals. Tenim la necessitat de 

començar a abordar ja aquestes fusions de del punt de vista de la incorporació de aquestes 

condicions laborals en el sí de les condicions laborals que tenen aquests treballadors. 

 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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9   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FAVOR 

DE CANVIAR LA GESTIÓ DE L’EDIFICI DEL RENGLE I LES 

PROPIETATS CONTIGÜES AL PARC TECNOLÒGIC TECNOCAMPUS I 

IVECO-PEGASO.  

 

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

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 
“EXPONE: 
 
Que desde su planificación se entendió que el edificio del Rengle estaba todo intregado en un 
mismo proyecto con un mismo sentido, así recogía la Vanguardia la noticia de la construcción 
del proyecto en el 22 diciembre del 2005: 
 
“La construcción del parque tecnológico TecnoCampus de Mataró, un espacio físico común 
para universidades, emprendedores y empresas que se edificará en el nuevo sector de El 
Rengle, comenzará a finales de 2006 y supondrá una inversión de 43 millones de euros. El 
Alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón (PSC), y el arquitecto del equipo MBM Arquitectos, 
Oriol Bohigas, presentaron ayer el anteproyecto de este futuro parque tecnológico que 
ocupará una superficie construida en 46.940 metros cuadrados y urbanizada de 20.290 
metros cuadrados, cuyas obras se prevé que terminarán en 2010. 
Los objetivos del TecnoCampus, un proyecto nacido en 2001, serán aumentar la capacitación 
de los profesionales de la ciudad, potenciar la creación de empresas en nuevos sectores 
emergentes, mejorar la competitividad de las empresas tradicionales e incorporar a toda la 
ciudadanía a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Barón ha asegurado 
que esta es “la gran apuesta estratégica del futuro de la ciudad” que debe propiciar un 
“cambio de timón” en la economía de Mataró, en busca de la diversificación y el uso intenso 
de las nuevas tecnologías tras haber sufrido las consecuencias de la crisis del sector textil. 
Oriol Bohigas, que encabeza el equipo de arquitectos encargado del proyecto, ha explicado 
que la intención era crear “una pieza de centralidad urbana” y por ello han apostado por crear 
una gran plaza pública en el centro del recinto alrededor de la cual se ubicará el edificio 
principal del parque tecnológico. 
Esta futura isla de equipamientos, ubicada en el sector de El Rengle (una nueva zona 
urbanizada ubicada en el sur de la ciudad, en pleno frente marítimo) reunirá las dos sedes 
universitarias que hay actualmente en la ciudad (la Escuela Universitaria del Maresme y la 
Escuela Universitaria Politécnica del Maresme). Asimismo, será sede de una incubadora de 
empresas, del centro tecnológico fundación Tecnocampus y de distintas empresas dedicadas 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y vinculadas a la innovación y a 
la investigación. 
El objetivo es que todas estas entidades compartan sinergias de forma continuada para pasar 
transformar rápidamente la investigación en creación de negocio y de nuevos productos y 
servicios, con la voluntad de adelantarse a las tendencias del mercado.” 



 
 
Este resumen de prensa es uno de los muchísimos documentos de la época que resumen la 
visión de porqué se hizo una apuesta tan importante en recursos para la ciudad de Mataró, 
como fue la urbanización y la promoción de toda una serie de edificios en la zona del Rengle. 
 
Han pasado once años, y los resultados son dispares, tenemos un proyecto Universitario, que 
con todos los matices ha resultado un éxito, tenemos un parque tecnológico por decirlo de 
algún modo para que nadie se sienta ofendido, “discretito” en tamaño, capacidad de atracción 
de empresas, y lo que es más importante en repercusión socio-económica para esta ciudad. 
 
Una de las claves de ese fracaso es que Tecnocampus no gestiona ni planifica todos los 
recursos que hay en la zona, como es el edifico del Rengle, como no tiene ninguna capacidad 
de planificación de su entorno, la venta de los terrenos de IVECO-PEGASO, la venta de la 
pastilla adyacente a la próxima escuela de Formación Profesional, para nosotros esto es la 
clave para el fracaso del proyecto, porque la gestión desde PUMSA, de prioritario cariz 
economicista, y acuciada por la servidumbres de la deuda financiera, entra en contradicción 
con la finalidad para la cual estaba pensada esa inversión,  en la vertiente que más importaba 
a esta ciudad. Y porque ante una inversión del calibre de la que se ha realizado, es penoso no 
poder tener los réditos esperados, y porque no podemos renunciar a este proyecto ya 
materializado es,   
 
Por todo ello, este Grupo Municipal cree conveniente y solicita los siguientes ACUERDOS: 

 
1. Que se afronte el estudio de toda la Zona del Rengle de forma unificada. 
2. Que se estudie la forma de que el edificio del Rengle y los terrenos que todavía son de 

PUMSA o del Ayuntamiento se planifique su destino, se gestionen  desde 
Tecnocampus.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que els ha desconcertat una mica la seva exposició, 

perquè estàvem pendents del redactat de la proposta de resolució, en tot cas, ha fet ús d'un 

altre discurs que ens sembla correcte, no tenim res a dir. Però, efectivament s'havia de retirar 

el punt 3 perquè era absolutament fora de lloc. Ens agradarà escoltar al Govern perquè en el 

dos tenim encara algú dubte. Està bé que se estudií tot plegat el tema de les edificacions que 

pugui haver i el desenvolupaments, però també tenir en compte una qüestió. El Rengle és una 

cosa, la zona d'IVECO Pegaso és un altre i el TECNOCAMPUS és una altra. Per tant, quan es 

parla de la zona del Rengle entenc que vol dir zona del Rengle, IVECO/PEGASO el mateix, 

mentre que Tecnocampus és una instal·lació amb els seus annexes d'equipament públic, i per 

tant té una funció relacionada amb la docència. El tema de IVECO PEGASO té una adscripció 

absolutament privada i per tant amb una part que cedirà a l'Ajuntament per tota la 



urbanització. Per la qual cosa el Tecnocampus no sé com pot gestionar totes aquestes 

qüestions. Entenc la filosofia que hi ha al darrera de la seva proposta de resolució. Han dit en 

reiterades ocasions que PUMSA els hi sembla un instrument que no és l'adequat però li 

recordo també que tots els grups municipals hem estat d'acord que PUMSA s'ha de 

reformular. Aquest és un debat que tenim pendent i que insto de nou al Govern que obri, 

perquè sinó cada ple continuem parlant del mateix. Per tant, esperaré a què diu el govern però 

em sembla que el Tecnocampus no pot planificar el destí de tota aquella zona. Crec que si 

això queda així, com molt m'abstindré. 

 

 

 

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

intervenció de Ciutadans res té a veure amb la part expositiva que van presentar en el seu dia. 

Però bé, la veritat és impossible tenir un posicionament clar sobre la seva proposta per la falta 

de concreció. La nostra postura davant la nefasta gestió de PUMSA en el passat ha estat 

clara, així com la nostra contrarietat davant la nul·la definició de la nostra ciutat, del que vol 

ser i on vol anar. L'ordenament ha estat fruit de la improvisació a curt termini que no correspon 

amb el projecte de futur que esperem de la nostra ciutat. Creiem que si la proposta fos 

concreta podríem valorar el que s'aporta, però és que pràcticament no s'aporta absolutament 

res. Per això, ens abstindrem. M'alegra que al final hagin retirat el punt 3 de la part resolutiva, 

tenint en compte que Tecnocampus no té competències per opinar sobre llicències que doni 

l'ajuntament. En suma és una proposta que no estava valorada ni jurídica ni urbanísticament. 

Ens preguntàvem que passaria si a Tecnocampus no li agradés una llicència o que fos de una 

altra forma. Creiem que no podem posar en dubte les lleis de règim municipal, inventant-nos, 

com vostès pretenen, noves fórmules, normatives i posar en risc la disciplina urbanística que 

tenim. En tot cas una altra cosa és que ens agradi més o menys el que es va a fer, aquí potser 

ens podríem trobar. Però per això hauríem d'elaborar una planificació alternativa, consensuar-

la i que sigui viable per portar-la a votació. Per tant nosaltres ens abstindrem. 

 

 

 

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

que si llegeix la proposta de resolució, també quedo descol·locada, perquè realment costa 



treure la idea principal. Podem estar d'acord que el que proposen els companys de Ciutadans 

és que cal tenir uns espais en reserva en el sector d'Iveco Pegaso, el Rengle i TecnoCampus, 

per poder donar resposta a necessitats futures. En això sí que podem estar d'acord però hi ha 

una manera més senzilla  de redactar-lo. Sort que han retirar el punt 3, però realment al punt 2 

aquesta cueta que diu que es gestioni des del Tecnocampus, tampoc ho acabem de veure 

gens clar. Tota actuació que es faci en l’àmbit del Tecnocampus, ha de tenir el seu vist i plau, 

però no tenir tota la capacitat de decisió. Per tant, esperant quina serà la resposta del govern 

municipal, nosaltres en principi ens abstindríem o votarem que no. 

 

 

 

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

que vol entendre que el rerefons de la proposta, la voluntat des del grup de Ciutadans és fer 

prevaler un futur creixement del TecnoCampus i l’ús que es pugui donar, però no entenem la 

proposta en sí com està formulada. Nosaltres entenem els sectors urbanístics amb el 

concepte d'equilibri. És per on va l' urbanisme darrerament. Fer marxa enrere un planejament 

que tenim executat, comportaria segurament unes demandes per part de les persones que 

tenen dret en aquestes finques que ens costarien més diners. Hem de ser conscients del que 

tenim i de les necessitats de finançament que tenim, i si tenim l'oportunitat de alliberar sol que 

està vinculat a PUMSA i que PUMSA no construirà ni té intenció de construir més enllà del 

que ha fet en aquests darrers anys i que tampoc compartim, pensem que és una oportunitat. 

Per tant, és una proposta que no està ben resolta i que plantejaria molts problemes i per això 

ens abstindrem. 

 

 

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

que ha fet dubtar a tots. Volem valorar l'esforç fet per aquest grup i entenem el fons de la 

qüestió que creiem que és i serà de PUMSA. Un altre cop torna a tenir la pilota el govern. 

Crec que és hora de començar aquesta tasca de treball conjunt per saber que farem amb 

PUMSA i ens agradaria abans de votar i de posicionar-nos de forma definitiva, saber que farà 

el govern. També agrair al company de ciutadans que hagi retirat el tercer punt. 

 
 
 



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

expositiva, l'atribució que fa el proponent del fracàs del Rengle o una hipotètica manca 

d'atribucions urbanístiques al Tecnocampus, em sembla que no correspon, doncs la 

competència urbanística no ha de correspondre al Tecnocampus. Amb la retirada del punt tres 

això ja queda solucionat. En quant als dos punts restants, en aquests moments, el 

Tecnocampus està immers en un exercici de futur i un dels punts que necessariament sortirà 

en aquest exercici de futur, és quin paper ha de tenir l'entitat en la gestió de l'entorn des del 

punt de vista d'atracció d'empreses. El Sr. Calzada feia referència a la titularitat de molts 

d'aquests terreny que són privats i per tant aquesta atracció s'ha de fer com s'ha de fer. 

Segurament no des del punt de vista d'atorgar al Tecnocampus una cosa que em sembla que 

no li correspon, que és la capacitat decisòria en temes de tipus urbanístic. En conseqüència el 

nostre grup s'abstindrà en aquest sentit i esperarem a veure la decisió del govern al respecte. 

 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, agraeix al 

Sr. Ferrando que retirés aquesta Proposta de resolució del ple de desembre, deixant-la per 

aquest Ple perquè estava de baixa i no l'hagués pogut respondre. També per retirar el tercer 

punt que potser no estava en sintonia amb els altres dos acords. D'aquest tema hem parlat 

molt, hem compartit dades i punts de vista sobre el projecte. Un projecte d'èxit, tot i que som 

molt conscients que encara queda molta feina a fer, que no ens volem conformar amb el 

aconseguit fins ara. El Tecnocampus és una de les coses que, cal dir-ho,  funcionen bé a 

Mataró. Ens està donant visibilitat, credibilitat, prestigi i ens situa al mapa del món universitari i 

de les empreses de valor afegit de forma positiva. Això és mèrit de molta gent, de tots aquells 

que en el seu dia van tenir la idea de fer-ho, dels que ho van recolzar, dels que ho van 

gestionar i dels que li donen l' impuls necessari tant a la universitat com al parc empresarial. 

Tecnocampus funciona i cada any les dades recolzen aquest funcionament. Entenem sempre 

que parlem d'opinar i mai de gestionar, perquè l'encarregat de gestionar el sòl és PUMSA. 

Entenem que el Tecnocampus no ha d'estar al marge de les decisions estratègiques que es 

prenguin sobre la seva zona d'influència i zones annexes, i que el Tecnocampus, és un 

projecte universitari i un parc empresarial, però també forma part de la promoció econòmica i 

de ciutat, entenem que tingui veu i vot sobre les decisions estratègiques i corrents que es 



prenguin sobre la seva zona. Amb aquesta filosofia el govern està d'acord i per això 

estudiarem el que vostè ens demana, estudiarem quin ha de ser el millor mecanisme de 

coordinació entre el servei d'urbanisme i el Tecnocampus, i quina ha de ser la manera 

d'intervenir sempre en temes d'opinió, mai en temes de gestió de sòl ni de llicències. Per tant 

el vot del Govern serà favorable, entenen sempre en l'opinió i mai en la gestió. 

 

 

 

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

Ciudadanía, agraeix al govern el seu recolzament. Crec que han entès la nostra proposta, que 

és una proposta d'estudi, molt oberta. L'objectiu és que el districte Tecnocampus sigui pensat 

des de l'òptica del Tecnocampus. Del que parlem és que hagi una visió estratègica de tot el 

territori, des de promoció econòmica. Evidentment el plantejament urbanístic és d'urbanisme. 

Sobre el punt 3, he de dir que ha hagut una petita errada i ho hem retirat, va ser un error de 

transcripció, tenia que haver-me referit a les llicències d'activitat. Existeixen elements jurídic 

per condicionar la iniciativa privada. A això em referia en el punt 3 que al final, reconec, ha 

estat mal redactat. L'objectiu és que caminem materialment en el treball efectiu, en la 

realització efectiva del districte TecnoCampus.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

 

Vots favorables: 14,  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),  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 12,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (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),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 
 
 
 

10  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER NO RENOVAR 

EL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA MESQUITA MATA-

ROCAFONDA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“El govern municipal com bé ens va explicar en la passada comissió informativa municipal de 
serveis territorials vol portar a terme una requalificació de la parcel·la industrial on està 
ubicada l'entitat Creu Roja i també una mesquita, per tal de què passi a ser equipament 
sociocultural i regularitzar la situació que tenen i poder seguir portant a terme la seva activitat. 
 
Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a Mataró volem que des de 
l'Ajuntament no es renovi el contracte amb l’entitat Al-Ouahda per albergar la mesquita en un 
edifici de titularitat municipal. 
 
Creiem que l'Ajuntament de Mataró hauria de denegar-li la renovació del contracte de lloguer 
de la mesquita. 
 
L'edifici és municipal i com a tal és un privilegi concedit a dita comunitat i no es poden aprofitar 
equipaments municipals per ubicar-hi mesquites, ja que som partidaris de què aquests espais 
haurien d'estar cedits per a entitats que representin els interessos generals dels veïns i veïnes 
de Mataró, i en aquest cas no és així.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) presenta el següent acord: 
 
1.- L'Ajuntament de Mataró no renovarà el contracte de lloguer que té amb l'entitat Al-Ouahda 
al polígon de Mata-Rocafonda.” 
 



 

 

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

Ciudadanía, exposa que a Mataró no hi ha cap mesquita, és un oratori, distinció important, ja 

que es parla d’un col·lectiu de més de 20.000 persones que no tenen un centre de culte. El 

Mataró d’avui dia és irreversible, i aquest missatge ha de calar a la societat, que ha de ser 

pluricultural, plurireligiosa i pluriracial, i aquesta realitat s’ha d’assumir. No comparteixo el seu 

plantejament i el seu missatge. A la societat actual, el seu missatge no té cap sentit. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que l’Ajuntament 

de Mataró té subscrit un contracte de lloguer amb la associació cultural musulmana Al 

Ouahda des de 2002, per 10 anys prorrogable. Avui dia l’associació paga 700,80€ mensuals. 

Aquest contracte ve precedit d’un acord previ de l’Ajuntament als efectes de col·laborar 

conjuntament per la integració i convivència. Ens varem comprometre amb l’associació a 

llogar els baixos del carrer Energia com espai de culte i per activitats formatives i 

socialitzadores. Els acords que varem signar s’estan complint i l’associació Al Ouahda està 

plenament integrada a la societat. Finalment, s’han complert àmpliament els objectius fixats, 

motiu pel qual no hi ha raó ni motiu per no renovar el contracte de lloguer. 

 

 

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

ciutat és diversa, i per això hi ha diversitat d’opinions. De totes les mesquites d’Espanya, la 

meitat las té Catalunya i a aquestes hi ha la meitat de salafistes, pel que ningú garanteix que 

les que estan a Mataró no ho siguin. Des de la nostra formació política, nosaltres no volem ser 

col·laboradors amb grups que menyspreen la figura de la dona. 

 

 

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

que s’ abstindran ja que no volen participar en aquest debat. 

 



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

Ciudadanía, diu que és veritat que hi ha gent que discrepa però del que es tracta és que les 

persones creixin i assumeixen la realitat i el mon actual. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Catalunya.    

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 1,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya.  

 
 

11  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER DEMANAR ACLARIMENTS A 

L’ÀREA D’URBANISME ARREL D’UNES DECLARACIONS FETES PER 

LA REGIDORA DELEGADA I MÀXIMA RESPONSABLE POLÍTICA 

D’AQUESTA ÀREA MUNICIPAL. 

 

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

resolució següent: 

 
 



“Es coneguda per totes l’enorme càrrega de passiu que arrossega aquests Ajuntament. Aquest 
any 7’5 Milions d’euros del pressupost Municipal van a sufragar el deutes bancaris de PUMSA, 
herència que reflecteix la mala gestió urbanística,  en l’època de l’anomenat popularment com 
a “Pelotazo”, malauradament sense conseqüències polítiques, ni rendiment de comptes per 
part dels responsables de l’època. 
 
Fent un repàs dels projectes de PUMSA, que estaven destinats a crear riquesa i prosperitat a 
la ciutat, tenim: el Tecnocampus, el Rengle, l’edifici del Vidre, el port, polígons, etc. La llista és 
llarga. Aquests projectes que es van presentar com a un somni per a construir una ciutat 
moderna, desenvolupada i amb perspectives de futur, s’han convertit en un malson per a les i 
els mataronins, que han vist que no només no s’han acomplert les promeses donades pels 
polítics de l’època , sinó que s’han convertit en un llast econòmic que ha significat un augment 
de la pobresa a la ciutat. 
 
Aquests projectes Urbanístics obeïen a un model  de ciutat amb construccions Grans, 
enormes pàrquings, blocs de pisos al “estil Benidorm”. Un model obsolet poc sostenible i que 
marca un estil de ciutat trencador, poc cohesionador i menys amable. Un model que no 
s’ocupa de resoldre els grans problemes i barreres arquitectòniques d’una ciutat capçalera de 
Comarca, d’un Front marítim trencat, un port a mig gas, el Tecnocampus reconvertit en altre 
cosa per el que  havia estat concebut. I més, molt més... 
 
Això per no parlar de l’actual parc de vivendes i oficines que estan aturats al Mercat i que no 
troben sortida. 
 
Sembla ser que ni convergents, ni socialistes Mataronins han volgut aprendre res i ens 
assabentem per declaracions a la premsa de la senyora Nuria Calpe,  d’acords amb 
constructors, com la propera construcció al Port de la Torre Barceló. Aquests model 
d’urbanisme a part d’una agressió mediambiental ha demostrat que es “pa per avui i gana per 
demà”. Que nomes beneficia a uns pocs empresaris i acaba perjudicant a les arques 
Municipals i als Mataronins/es en General. 
 
Recordo als senyors del Govern que l’actual crisis econòmica a Mataró conseqüència de la 
mala gestió, dura ja deu anys i és conseqüència de les polítiques d’ urbanisme del “pelotazo”. 
Els hi recordo també que ja fa una dècada patim un atur estructural fruit d’aquestes polítiques. 
Els Mataronins/es reclamen el nostre dret a despertar d’aquests malson. Quan la gent miri a 
l’horitzó vol veure mar i muntanya als límits de Mataró i no macro-torres semi buides. Quan els 
mataronins passegin pel Front Marítim volem arribar a Cabrera o a St. Andreu de Llavaneres 
caminant i fem esport gaudint del Mar, sense obstacles, rates i d’altres barbaritats 
conseqüència de la deixadesa, poca cura i falta de manteniment de l’espai marítim. 
 
Atès a tot l’explicat, sol·licitem a l’actual Govern el següents punts de demanda: 
 

1. Un estudi exhaustiu de la situació de vivendes en estanc, oficines – és a dir sense 
sortida al mercat –, pàrkings, i la situació actual de les macro construccions, nivells 
d’ocupació productiva, de mercat i diagnosis d’experts del sector aliens a PUMSA. 
Compartir aquests procés i el treball de forma conjunta amb Consellers, consells 
territorials i associacions de veïns, col·legi d’arquitectes de Mataró i la delegació del 
Maresme d’ aparelladors. 
 
 



2. Plantejar la necessitat d’altres models urbanístics mes sostenibles i inclusius, estudiar 
la possibilitat de posar en marxa actuacions de ”micro-urbanismes” que solucionin 
mancances d’accessibilitat, harmonitzin l’entorn dins i fora de la ciutat. Es a dir pensant 
en models de ciutats més amables harmonitzats en tot el territori. Cal una revisió i 
actualització dels projectes aprovats que beneficií al be comú de la ciutat. 
 

3. Sol·liciten una ordenança urbanística que condicioni l’aprofitament de l’espai públic 
pendent de construcció en Mataró, establint polítiques urbanístiques integradores i per 
la majoria dels ciutadans. 
 

4. Volem que ens facin arribar de forma urgent els acords adquirits amb els constructors, i 
que ens expliqui la senyora delegada quins criteris o concurs públic estan seguint. La 
data del consell de PUMSA on suposadament vostè ens ha informat i les votacions 
pertinents, d’aquesta construcció. 
 

5. Des del nostre grup demanen l’aturada d’aquests projecte fins que els agents socials, 
consellers i Grups Municipals s’hagin pronunciat i tinguem informació presencial i 
complerta. Tal i com es va decidir amb un consens important en la reunió de treball 
última del pla estratègic 2020-2022. Amb l’assessora que el govern va convidar a 
aquestes jornades de treball amb visió de futur. 
 

6. Demanar al Govern que no faci declaracions a premsa de projectes importants fins que 
no s’hagin complert els cabdals legítims, tant de Comissions informatives com de junta 
de Consellers. “ 
 

 

 

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

que votarà a favor. El deute de l’Ajuntament no es rebaixarà construint més pisos, tot el 

contrari, es generarà més deute. Estem conformes amb que les actuacions urbanístiques 

s’han de fer al complet, pensades en conjunt amb el seu entorn, amb contingut més funcional i 

útil. També estem conformes amb el punt 3, PUMSA ha de reequilibrar les desigualtats socials 

i articular una ciutat per a tothom, i no  fer guanyar més plusvàlues. 

 

 

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

que s’abstindran. No ens entusiasma el plantejament urbanístic actual de Mataró. Pensem 

que es podria fer una comissió informativa per parlar d’urbanisme i microurbanisme, per 

treballar i no portar al ple debats que no porten a res. 

 



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

Ciudadanía, considera que hi ha elements que compartim amb la proposta, però també 

compartim el que diu el Sr. Calzada. Ens abstindrem si bé és convenient que tornem a parlar 

del Pla General d’Urbanisme ja que l’actual està desfasat.  

 

 

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

s’abstindrà, perquè encara que hi ha aspectes que compartim, també hi ha diversos temes 

que s’han d’analitzar. Hi ha una gran barreja de temes que volen dir molt però no diuen res i 

no es poden tractar a corre cuita en un Ple.  

 

 

 

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

tenir una nova missió. Ara ja s’està pagant l’error d’ invertir en el sector immobiliari i aquesta 

reformulació encara no se’ns ha presentat. PUMSA ha de ser una eina de gestió i no de dirigir. 

Un altre tema són les comissions informatives especials, que considero donaran resposta a 

alguns dels punts de la proposta de resolució plantejada. Per tot l’anterior, el nostre grup 

donarà recolzament a la proposta. 

 

 

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

Habitatge, diu que no comparteix la proposta perquè no comparteix la part expositiva de la 

mateixa i no entén els acords als que vol arribar. Podríem estar a favor amb el primer punt; fer 

un estudi del parc d’habitatges de Mataró. És a dir, un pla local d’habitatges en qual ja estem 

treballant. Quant l’ordenança urbanística amb l’aprofitament de l’espai públic pendent de 

construir, no cal fer-la cap ordenança, es diu pla general d’ordenació, i ja en tenim un a la 

ciutat. Li vaig aclarir i donar tota la informació en quant a l’edifici del Rengle. A l’any 2015 vam 

arribar a un acord amb els propietaris de la Ronda de Barceló per aconseguir que aquestes 

sentencies, hi van haver més de 70 contenciosos, anul·lessin la reparcel·lació. Vam reconduir 

la situació arribant a un acord l’any 2016 amb els propietaris per tornar a repartir les càrregues 

del sector i fer un projecte de reparcel·lació diferent a l’anul·lat, on les càrregues no 



s’imputaven al sector. No hi ha cap acord amb cap constructor. Una altra cosa que demana és 

el criteri al concurs públic que s’ha seguit: No hi ha cap concurs, la parcel·la és una parcel·la 

amb uns drets urbanístics aprovats i el diu que el propietari vulgui construir , pot construir. En 

quant a les declaracions a la premsa, dir-vos: El 27 de juny del 2016 en la comissió 

informativa, en la que vostè també estava, se’ls hi va explicar el projecte d’urbanització de la 

Ronda Barceló que s’ha aprovat igual que la nova delimitació poligonal. Com vam expressar 

que era un sector complex que molts no els coneixien, el 11 de juliol es va fer un monogràfic 

sobre la Ronda Barceló, per tant tota la informació s’ha explicat. Això és el que vaig dir a 

l’article del diari El Punt. Per tant, penso que no vaig avançar a la premsa res que no hagués 

dit abans. Dedueixo, que continua tenint molts dubtes sobre aquest sector, per tant, em poso 

a la vostre disposició per explicar tot el que no tingueu clar.  

 

 

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

com es tornen a repetir les mateixes errades. No van quedar gens clares les reunions. Tots 

els grups municipals van expressar que es volien replantejar els plantejaments que hi ha. Un 

pla municipal ja fet no es pot modificar, tot i que no ens agradi el que hi ha. Vostè s’està 

carregant els sòl, els habitatges... no li va agradar aquest POUM con estava a l’oposició. Quan 

li vam demanar tota aquesta documentació vostè va estar nerviosa. És veritat que soc intensa, 

i això pot portar a certes situacions o confusions. Crec que s’entén perfectament, i crec que hi 

ha un debat intern. Fins i tot crec que s’ha arribat a l’acord de fer microurbanismes. Primer de 

tot, dir-li que no en té data per començar cap obra. Per altra banda, està aprofitant per fer-se 

propaganda electoral i encara no estem en aquesta època. Estem per treballar per Mataró tots 

junts. Vostè al consell territorial no va explicar res de la torre de la Ronda Barceló ni el que va 

dir a premsa. S’ha saltat els canals que tenim en quant a comissions informatives, consells 

territorials i altres nivells. Volem una revisió molt completa.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 



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

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

Vots en contra: 11,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).    

Abstencions: 6,  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) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 

   

 
 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER IMPULSAR 

LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL SOBRE LES MOSTRES DE DOL I 

SOLIDARITAT INSTITUCIONALS CONVOCADES. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Atès que, malauradament, durant els últims mesos s’han hagut de convocar massa vegades 
minuts de silenci en record i solidaritat amb les persones que han patit violència terrorista a 
diferents llocs del món. 
 
Atès que aquests minuts de silenci s’han convocat, de vegades, amb molt poc temps per ser 
organitzats amb una mínima dignitat i  presència ciutadana i mancats d’una certa solemnitat 
que mereixen , fins i tot amb formats i horaris diferents. 
 
Atès que no sempre s’ha actuat de la mateixa manera davant d’uns fets similars cosa que pot 
induir a una certa confusió i fins i tot malentesos i malestar entre els ciutadans. 
 
Atès que aquests actes han de revestir-se d’un respecte i dignitat suficients com per honorar 
degudament a les víctimes, i que segons la nostra opinió, si no es celebren amb aquests 
respecte i dignitat potser seria millor que no es celebressin. 
 



Atès que sovint ens acompanyen ciutadans o passen vianants que desconeixen que és el que 
estem fent durant els minuts de silenci i que degut a això creiem que fora bo introduir algun 
tipus d’element i simbologia que reforces visual i/o sonorament la solemnitat del moment. 
 
Atès que hi ha exemples a altres ciutats del nostre entorn  que realitzen aquests actes amb la 
dignitat que creiem que han de tenir. 
 
Atès que tot i desitjar no haver de realitzar més minuts de silenci ens temem que haurem de 
repetir-los en futures ocasions. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció del següent Acord: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró elaborarà, a la major brevetat possible,  un Protocol sobre 
els minuts de silenci en respecte i solidaritat amb persones i/o localitats que han 
patit algun tipus de desgràcia, ja sigui deguda a un fet natural, accident o atac 
terrorista per tal de que la mostra de respecte, record i solidaritat tingui la dignitat 
deguda al fet pel qual es convoca.” 

 
 

 

 

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

que es tracta d’una petició innecessària del Partit Popular, i per això mostrem la nostra 

disconformitat amb el mateix, ja que és un tema protocol·lari intranscendent.  

 

 

 

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

arguments anterior, afegint que sí que s’ha de fer un protocol, treballem entre tots, plantegem 

una taula rodona no com a proposta. Hi ha prioritats més urgents en les que treballar.  

 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que si bé és un tema menor, tampoc n’hi han motius per criticar d’aquesta 

forma al Partit Popular. Nosaltres ho recolzarem. 

 
 
 
 



El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no son 

partidaris de excedir-se des del punt de vista normatiu, però en aquests casos hi ha coses, 

des de el punt de vista comunicatiu, que han d’aclarir-se. Creiem que és bo que entre tots 

s’actualitzin els protocols. Votarem a favor. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que votaran a favor. Ja s’ha traspassat la 

proposta a la cap de protocol per a estudiar com s’està fent en altres llocs, i hem vist que no hi 

ha grans diferencies. No és un criteri fàcil d’establir però es mereix millorar la comunicació de 

com s’efectuen aquests minuts de silenci. 

 

 

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

agraeix l’acceptació de la proposta. Si els actes són uniformes la gent els entendrà millor. 

 

 

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 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) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 

Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

VOLEMataró (2).  

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

 



13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

ELIMINAR LA PUBLICITAT SEXISTA A MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Un any més durant la  campanya de Nadal hem rebut a les nostres cases i als nostres carrers 
publicitat adreçada als nens i nenes on es reprodueixen d’una forma sistemàtica l’ús 
d’estereotips sexistes pel que fa al joc i els joguets. Aquesta publicitat perpetua models 
sexistes i estableix d’una forma clara allò entès com normalitat patriarcal. 
 
L’objectiu d’aquesta proposta que presentem, és transformar la societat sexista. Es vol 
fomentar a Mataró una societat més justa que promogui la construcció de relacions equitatives 
de gènere que es fonamentin en els drets humans i el respecte a la diversitat. 
 
Per acabar amb aquestes pràctiques publicitàries cal anar més enllà de l’ordenança que 
regula la instal·lació de publicitat en el municipi mitjançant tanques, cartells i qualsevol suport 
publicitari que s’exhibeixi a la via pública; denunciant i sancionant les empreses que exposen i 
reparteixen publicitat sexista a la ciutat. 
 
Entenem com publicitat sexista aquella que : 

• Promou models que consoliden pautes tradicionalment fixades per cadascun dels 
gèneres.  

• Fixa uns estàndards de bellesa femenina considerats com sinònim d’èxit. 
• Exerceix pressió sobre el cos femení mitjançant determinats tipus de productes. 

Anuncis que limiten els objectius vitals de les dones a l’adequació d’uns determinats 
patrons estètics. En aquest anuncis, les dones apareixen descontextualitzades. 

• Presentar el cos de les dones com un espai d’imperfeccions que cal corregir. Anuncis 
que presenten els cossos de les dones i els seus canvis deguts a l’edat com 
“problemes” que és necessari ocultar i/o corregir. 

• Situen als personatges femenins en una posició d’inferioritat i dependència. 
• Anuncis que exclouen a les dones de les decisions econòmiques de major rellevància. 

Anuncis que continuen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere. 
• Allunya  a les dones dels espais professionals prestigiats socialment i, contràriament, 

els hi dóna rols de neteja, cura i alimentació familiar. 
• Nega els desitjos i voluntats de les dones i mostra, com una cosa natural, la seva 

adequació als desitjos i voluntats de les altres persones. 
• Representa al cos femení com objecte, com un valor afegit, als atributs d’un determinat 

producte com a reclam per atraure la mirada del potencial client. 

 
En aquest sentit, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple 
de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS: 
 



1. L’Ajuntament de Mataró pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista a la ciutat de 
Mataró. 

2. La Comissió Especial d’Organització, d’acord amb les aportacions del Consell 
Municipal d’Igualtat Dona-Home, farà una proposta al Ple municipal perquè la 
publicitat sexista sigui inclosa dins la tipificació d’infraccions i sancions de l’Ordenança 
Municipal de la Publicitat exterior de Mataró. 

3. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les consideracions del Consell Municipal 
d’Igualtat Dona-Home, posarà en coneixement de l’organisme competent a 
aquelles empreses que facin publicitat sexista a Mataró. 

4. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Municipal d’Igualtat 
d'Oportunitats Dona-Home i a l’Institut Català de les Dones.” 

 

 

 
La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat  i Joventut, agraeix que es 

comenci a parlar d’aquests temes. Han presentat un esmena que proposa: 

- L’Ajuntament pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista. 

- La comissió d’organització farà una proposta al ple per tal de que la publicitat sexista 

sigui inclosa a la tipificació d’infracció sanció a l’ordenança municipal de publicitat. 

- L’ajuntament de Mataró posarà en coneixement del Organisme competent aquelles 

empreses que facin publicitat sexista a Mataró. 

- L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell d’Igualtat Home-Dona i a 

l’Institut Català de la Salud. 

 

 

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

proposta és clara i concreta, ens agradi més o menys. Volem desgranar els punts que es 

detallen en la part expositiva per dir la nostra opinió i argumentar el nostre vot. Aclarir que 

s’entén com a publicitat sexista a la proposta. En el punt on parlen de lluitar contra les pautes 

de gènere nosaltres creiem que sí i que s’ha de lluitar per una igualtat d’oportunitats. En la 

part on es parla d’estàndards de bellesa femenina considerats com sinònim d’èxit considerem 

que la bellesa és subjectiva però estem d’acord que no té perquè representar l’èxit o el fracàs. 

Donar pressió al cos femení per a la utilització de certs productes o que limiten els objectius 

vitals de les dones només a determinats patrons. Creiem que això es pot aplicar igual a 

infants, homes, gent gran. La pressió és per tothom. Presentar cos de les dones que s’han 

d’ocultar entenem que s’hauria de censurar qualsevol producte per a la pell i creiem en la 

llibertat que les dones vulguin dissimular o no el impacte de l’edat. Estem d’acord a no tractar 



el cos de la dona com un objecte. Creiem que la publicitat que sigui barroera i molesta 

s’hauria de revisar. Estem totalment d’acord en el punt 1, i en el punt 2 no creiem que es pugui 

penalitzar un criteri en concret i demanem estudiar si es detecta la publicitat sexista optar per 

un avis..Ens abstindrem al no estar d’acord totalment amb la proposta plantejada. 

 

 

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

amb l’esmena posada pel Govern. L’últim any més de 100 dones van ser assassinades a 

mans de maltractadors. Les dones tenim formes, però no som productes i volem ser tractades 

amb igualtat. Eliminar aquests anuncis i estereotips és una obligació i responsabilitat política 

important. És necessari i urgent anar cap a la igualtat.  

 

 

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

Ciudadanía, exposa que es voten els acords que compartim i votarem a favor. Però l’element 

discutible és el concepte de publicitat sexista. Qualsevol forma de crear condicionants de les 

persones és sexista. A nosaltres ens agrada la llibertat, s’ha trigat molts anys ha sortir de la 

repressió, i crec en una societat lliure, igualitària, respectuosa, en la que cadascú pugui 

desenvolupar-se amb plena llibertat. Votarem a favor.  

 

 

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

al seu moment ja vam presentar una semblant però limitada al oci nocturn. Però demanem al 

Govern a posar més interès i portar alguna de les infraccions que setmanalment es 

produeixen als Organismes Competents, ja que encara no s’ha presentat cap denuncia. 

 

 

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

que el que va precipitar aquesta proposta va ser el fet que el propi Ajuntament ha incomplert 

l’acorda’t al ple, només s’ha de recordar la publicitat turística impulsada per l’Ajuntament a la 

que es podia veure rètols als que el rol de la dona era subordinat al de l’home. Hem de tenir 

un compromís ferm en l’eradicació de publicitat sexista.  

 



La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat  i Joventut, diu que la PDR que 

es va presentar fa 8 mesos s’ha traslladat a l’ Institut de la dona. 

 

 

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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

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

Catalunya.    

 
 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE INCORPORAR EL VOT TELEMÀTIC EN 

CASOS DE BAIXA DE PATERNITAT, MATERNITAT O MALALTIA 

GREU. 

 

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

que retiren aquest punt de l’ordre del dia considerant l’informe del secretari que ja ens va 

entregar. 



 
 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, sinó hi ha més comentaris passarem a respondre 

les preguntes 19, 20 i 21, per reprendre després el desenvolupament normal de l’ordre del dia 

amb la pregunta número 15. També si els grups ERC i Iniciativa no tenen inconvenient 

abordaríem de forma conjunta les seves preguntes relatives al Mataró Parc. 

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL NOU 

SKYLINE DE MATARÓ. 

 

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

següent: 

 

“El passat 31-12-2016 el Punt–Avui publicava unes declaracions de la regidors d’Urbanisme, 
Sra. Núria Calpe, en referència a la imminent reactivació de la reforma de la Ronda Barceló.  

En concret, la regidora donava per fet que el centre de la futura reforma de la ronda Barceló 
seria una gran torre de 25 plantes d'altura que es construiria a tocar de l'N-II i davant del port, 
que podria allotjar més de 200 habitatges, tot i que també s'hi permetria encabir altres usos 
compatibles, com ara oficines. Un edifici que malgrat haver estat blanc de tota mena de 
critiques quan va ser projectat, fa quasi una dècada, és defensat ara per la regidora que 
afirma que “Serà un punt de referència singular que dibuixarà un nou skyline a Mataró”, 
convertint-se en el més alt de la ciutat i desbancant l'actual torre Maresme, situada a la 
mateixa carretera N-II.  

Simultàniament, el Govern ens diu que treballa pensant també en l’Urbanisme com un 
element al servei de l’estratègia futura de la ciutat, no a l’inversa com ha estat succeint durant 
molt de temps. 

En aquest sentit, fa poques setmanes, el Grup de Seguiment del Mataró 2022 va convocar 
tots els portaveus dels Grups Municipals per una interessantíssima presentació, on es van 
exposar alguns elements de planificació urbanística que afectaven justament tota aquesta 
àrea de la ciutat i on els consultors ens proposaven a tots, portaveus i govern, que ho 
repenséssim tot, que no ens tanquéssim a res, perquè aquesta àrea que relliga la ciutat amb 
el seu extraordinari Front Marítim, amb el TecnoCampus, amb el Port, amb el sector IVECO-
Pegaso, amb l’Estació de ferrocarril… espais estratègics que es troben de cara al mar, claus 
tots ells per la futura ciutat que voldrem… no només per configurar el futur d’aquest sector 
deslligat del conjunt de la ciutat… 



És per tots aquests motius que el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula el 
següent prec, 

1. Hi ha acord entre els partits que donen suport al Govern per a impulsar aquesta Torre 
de 25 plantes d’oficines i habitatges. 

2. Si és així, com lliga aquesta decisió amb la reflexió estratègica que promou el propi 
govern amb el suport de tots els Grups Municipals sobre els usos que la visió de ciutat futura 
necessita a tota aquesta gran àrea?” 
 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, respon que el plantejament de la Ronda Barceló es va aprovar l’any 2008; llavors 

es va aprovar per l’Ajuntament per majoria i són normes que no es poden anar canviant a 

cada moment. Hi ha un acord al planejament però l’Ajuntament no ha d’impulsar res, hi ha uns 

particulars que presentaran un projecte per construir, i l’Ajuntament estarà pendent d’ aquest 

projecte. En cap moment a les meves declaracions he dit que s’hagi de construir res, deia que 

s’havia aprovat el projecte d’urbanització de la Ronda Barceló, però en cap cas la torre s’ha 

de construir immediatament i que sàpiga actualment no hi ha cap perspectiva de construcció. 

 

 

 

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

respecte les decisions presses anteriorment. L’únic que pretenen és defensar el dret a 

replantejar les coses en situacions econòmiques i socials molt diferents, ja que si l’entorn és 

diferent potser el projecte dels particular també es plantegi de manera diferent. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 20 i  21 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’AMPLIACIÓ DE MATARÓ PARC. 

 



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

següent: 

“Segons informació que publica el diari Ara (7-01-2017), el Tribunal Suprem ha emès una 
sentència en la qual diu que “no pot ser denegada l’autorització per a la seva ampliació o 
reforma” al Mataró Parc per la seva exclusió de la trama urbana. Així, l’alt tribunal espanyol 
estima el recurs que va presentar l’empresa propietària d’aquest centre comercial, General de 
Galerías Comerciales. Des de fa temps, i així ho explica l’empresa, es vol fer una ampliació de 
30.000 metres quadrats per a establiments de mitjana superfície de bricolatge, decoració i llar, 
jardineria, joguines i serveis de l’automòbil. 

El rotatiu afegeix que, l’empresa està controlada per l’empresari Tomás Olivo -que va ser 
investigat en l’operació Malaya, però va quedar absolt- i té diversos centres comercials a tot 
l’Estat, entre els quals La Cañada de Marbella. L’empresa va inaugurar el Mataró Parc l’any 
2000. Un centre de 140.000 metres quadrats construïts, amb 5.000 places d’aparcament, 
accessos a peu i 70.000 metres quadrats destinats a establiments, dels quals 18.000 són un 
hipermercat Alcampo i la resta botigues i una dotzena de sales de cinema.  

Cas de produir-se, aquesta ampliació tindria uns efectes letals pel ja molt castigat comerç de 
la nostra ciutat. Justament per això, el model comercial de Catalunya, compartit sense 
excepció en el govern de la Generalitat per tots els partits que hi han mantingut 
responsabilitats de govern, marcava uns criteris diferents dels espanyols per a la implantació 
d'aquests grans centres...que malauradament han estat també tombats pel constitucional...  

A nivell local, aquesta ampliació no és compatible amb el model comercial de proximitat, al 
centre i als barris, que sempre hem proposat. 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula la 
següent pregunta: 

1. Està el Govern Municipal a favor de l'ampliació del Mataró Parc?” 
 

 

21 -  PREGUNTA I  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL DE 

MATARÓ PARC. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta i prec següent: 

 

“Hem tingut coneixement que el Tribunal Suprem ha donat llum verda a l’ampliació del centre 
comercial Mataró Parc. 
 



Tant l’Ajuntament de Mataró, com la Generalitat, així com el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, s’havien oposat a l’ampliació del centre comercial. No obstant això, el TS ha 
sentenciat que “no pot ser denegada l’autorització per a la seva ampliació o reforma”. Això 
podria significar llum verda per a què aquestes instal·lacions s’ampliessin uns 30.000 metres  
quadrats per a establiments diversos. 
 
No cal dir, que aquesta ampliació pot provocar distorsions importants en el teixit comercial 
interior de la nostra ciutat. No cal dir, tampoc, que els embussos i la contaminació de vehicles 
per l’afluència massiva de cotxes en aquesta zona s’incrementaran. 
 
Per tot plegat, aquest grup municipal vol fer-li al govern les següents preguntes: 
  

1.- té constància el govern de la sentència del TS? Si és així, quina valoració fa de la 
mateixa? 

 2.- quins passos pensa fer el govern al respecte? 
3.- considera el govern municipal necessari fer un front comú amb la Generalitat, per 
tal d’intentar aturar i/o pal·liar els efectes adversos que aquesta decisió del TS pot 
provocar en el teixit comercial intern de la nostra ciutat? 

 
En aquest sentit, voldríem fer el PREC següent: 
 
 -En cas que no hi hagi cap possibilitat per via judicial (mitjançant recursos), d’aturar 
aquesta futurible ampliació del centre comercial, el govern municipal demanarà a la 
Generalitat un pla específic d’ajuda per al reforç de tot el teixit comercial intern de la nostra 
ciutat, amb recursos econòmics suficients per dinamitzar a bastament el nostre petit comerç, i 
així poder fer front a la competència del centre comercial Mataró Parc i/o altres que en el futur 
es puguin establir a la nostra ciutat.. 
 
 Des d’ICV-EUiA pensem que si no actuem en aquesta línia, el nostre petit comerç 
patirà un retrocés important. Fora bo que recordem que el sector del comerç de Mataró ocupa 
una part molt important de persones assalariades i representa una part molt important del 
nostre PIB.” 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, exposa que el Govern Municipal no es planteja l’ampliació del Mataró Parc fins que 

hi hagi una proposta concreta i no s’acceptarà cap ampliació que pugui perjudicar al comerç 

de proximitat, ni que vagi en contra del pacte del comerç de l’Ajuntament que va aprovar al 

2015. Aquest Govern només plantejaria parlar de un nou projecte que contempli mitjanes i 

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

Respecte a la petició que fa ICV, teníem constància de la sentencia, la qual es pot trobar a 

Google, i la valoració que fem no és la del titular de la premsa. La sentencia diu que s’anul·la 

el traçat de la TUC, anul·lant una resolució d’urbanisme de la Generalitat del 2011. Això no vol 

dir que el centre pot ampliar 30.000 metres més. Hem demanat a Urbanisme de la Generalitat 



que ens indiqui arrel d’aquesta sentència on queda fixada la nostra TUC en respecte al 

Mataró Parc, i com la sentencia no permet l’ampliació del centre sinó que va contra la línia 

establerta per la Generalitat estarem pendents de la nova llei del comerç de Catalunya i els 

seus efectes. Respecte a l’ exposat pel Sr. Martínez al prec, dir-li que aquest Govern no 

acceptarà cap ampliació del Mataró Parc que pugui perjudicar a la ciutat, que vagi en contra al 

pacte de comerç del 2015, que vagi en contra al sector o ampliació no pactada amb el sector. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que la Sra. Calpe no 

ha contestat la pregunta, que era més senzilla, o potser la pregunta no estava formulada 

correctament. Li torno a dir: ¿creu convenient o no l’ampliació? Costa creure que després de 

tants anys no hi hagi cap projecte estudiat o presentat. La sentencia tindrà repercussió pel 

comerç local, també a mobilitat.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, indica que si pregunten si estic a favor del Mataró Parc, 

contestaria que no, així de senzill. Per tant, continua sense contestar a la pregunta. I buscar la 

sentencia a Google no em sembla el més adequat. Parlant de tecnologia a vegades serveix 

per diferents qüestions, com ara que el Sr. López mitjançant WhatsApp diu que comença a ser 

greu la falta d’informació sobre la sentencia, i que la seva Regidoria hauria d’haver enviat 

aquesta sentencia. El Sr. López demana la convocatòria d’una Junta de Portaveus, que si 

hem de fer una instància per convocar una Junta de Portaveus, parlem-ne. Però fins ara això 

no ha succeït. La Junta de Portaveus es feia abans amb més freqüència i moltes vegades per 

temes molt menys importants. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde, replica que qui convoca la Junta de Portaveu soc jo. 

Agrairia que se’m comuniqui directament la petició de convocatòria per tal d’estalviar-nos 

malentesos. 

 

 



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

Habitatge, informa que demà mateix els farà arribar la sentencia, desconec quan està fixada 

la següent comissió informativa, però en tot cas mirarem de fixar una data per donar les 

explicacions oportunes sobre el contingut d’aquesta sentència. 

 

 

 

 

15  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

PROBLEMES DE LES LÍNIES INTERURBANES D’AUTOBÚS. 

 

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

següent: 

 
“Aquesta setmana passada tornaven a aparèixer als mitjans de comunicació locals les 
imatges habituals (aquest problema dura de fa molts anys) dels usuaris viatjant drets i 
amuntegats sense cap element de seguretat tipus cinturó de seguretat, per exemple, circulant 
en trajectes per vies d’alta velocitat (autopistes).  
 
Aquesta situació inacceptable es repeteix en la pràctica totalitat dels transports interurbans 
amb origen a Mataró i en altres poblacions de la comarca:  amb destí UAB (Universitat 
Autònoma), així com també en algunes hores ja conegudes i fàcilment planificables, del destí 
a Barcelona (línies e11.1 i 2 i també les línies de Vilassar i Premià… 
 
Tothom ja sap que el servei depèn de la Generalitat de Catalunya i també que segons afirma 
la Generalitat, la normativa de trànsit permet aquestes situacions, malgrat que transgredeixen 
les més elementals normes de seguretat. 
 
També sabem que les diferents queixes dels usuaris a l’empresa Casas-Moventis i a la 
Generalitat no han servit mai de res, fins ara.  
 
En el cas de la línia d'autobusos que enllaça Berga i Barcelona, per exemple, que patia la 
mateixa situació de persones assegudes a terra durant el desplaçament en determinats dies i 
franges horàries, el Departament de Territori i  Sostenibilitat ha decidit que es reforcin les 
línies en determinats horaris.   
 
En conseqüència, el GM d’ERC - Moviment d’Esquerres formula les següents preguntes: 
 
 



1 Suposem que tots els Grups Municipals estem d’acord en que aquesta es una situació 
inacceptable i que revesteix l’assumpció constant d’un nivell de risc innecessari. Partint 
d’aquesta base, i a la vista que la solució és molt senzilla, tal com s’ha demostrat en el 
cas de la línia Berga-Barcelona, quines accions proposa el govern, de comú acord amb 
tots els Grups Municipals, en col·laboració amb tota la comarca, per aconseguir 
solventar definitivament aquest tema? 

 
2. Podrà convocar el Govern una CMI especial de Via Pública per analitzar les vies 

d’acció i decidir, de manera conjunta, activar urgentment les que es considerin més 
adequades?” 

 

 

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

diu que és un tema competència de la Generalitat però per l’Ajuntament és una situació 

inacceptable per tant hem començat traslladar les queixes dels usuaris per la prestació del 

servei ja que afecta a la qualitat de la mobilitat dels ciutadans de Mataró. El Govern ha fet 

gestions amb el Departament de Territori per tal de buscar solucions, l’Alcalde ha tingut 

diverses reunions perquè millorin les línies de transport interurbà 11.1 y 11.2 i el C-5 de la 

Universitat. D’aquestes gestions s’ha obtingut un compromís de la Generalitat de reforçar les 

línies 11.1 y 11.2, fent 23 expedicions 11 d’anada i 12 de tornada. Estem treballant de manera 

coordinada amb la Generalitat per concretar els horaris de les expedicions per tal 

d’incrementar les franges horàries de major volum, i de moment es concreten en la franja de 6 

a 8h  amb 5 noves sortides, i a partir de les 14:00h es programaran 7 noves expedicions. Es 

farà des de febrer i controlarem l’impacte d’aquestes millores. Respecte a la Línia C-5 de la 

universitat Autònoma informar que juntament amb l’Ajuntament d’ Argentona, estem treballant 

amb la Generalitat per les millores d’aquesta línia per als estudiants. Aquest mateix matí, per 

això no he pogut informar a la resta de Regidors, el Departament de Territori i Sostenibilitat 

ens ha informat que també incorporarà millores amb la línia C-5, tant amb freqüència com 

amb capacitat. Respecte a la segona pregunta, si des de via pública convocarem la comissió 

informativa, l’accepto la proposta i a l’espera de la convocatòria, els informo que a la pròxima 

comissió informativa de 17 de gener, l’inclouré com a ordre del dia amb tota la informació de 

les gestions realitzades. 

 

 

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

espera de la comissió, només felicitem a tots per les solucions. 

 



16 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA FAMÍLIA 

AFECTADA PER L’OCUPACIÓ DE L’EDIFICI ANOMENAT “LA TRAMA” 

EN EL PASSEIG DE CABANELLAS DE MATARÓ.  

 

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

presenta el prec següent: 

 
“El pasado 15 de Noviembre nos dirigimos por escrito al Sr. David Bote, Alcalde de Mataró, y 
a la Regidora Delegada de Gestión del Espacio Público, Sra. Nuria Moreno, para que 
iniciasen acciones contra los ocupantes del Local del Paseo de Cabanellas de nuestra ciudad 
conocido como “La Trama” y el inmediato desalojo de dicho edifico, ya que a través de las 
redes sociales habíamos visto como se quemaba allí una bandera de España y una fotografía 
del Rey de España, la contestación a nuestra petición es que se ponían los hechos en 
conocimiento de los fuerzas de orden público ya que según esa misma contestación estos 
hechos no eran conocidos por los mismos. 
 
 A raíz de esta petición y de hacerse pública la misma hemos conocido la grave situación en la 
cual viven los propietarios del local ocupado y la sucesión de hechos desafortunados que han 
llevado a la propietaria a malvivir en una local que no reúne ninguna de las condiciones de 
habitabilidad  que ha de tener una vivienda. 
 
De las informaciones que hemos recabado sabemos que la ocupación ha sido objeto de juicio 
y que uno de las personas que tuvo que declarar es un conocido militante de la izquierda 
radical independentista de nuestra ciudad, por lo que tenemos claro que este colectivo está 
detrás de la ocupación y que esta probablemente tiene poco que ver con ayudar a familias 
necesitadas y sí mucho de política y es similar a otras que se han sido noticia recientemente 
por ejemplo en la ciudad de Barcelona. La diferencia sustancial es que aquí los legítimos 
propietarios además se encuentran en una situación mucho peor que los ocupas que han 
usurpado la propiedad. 
 
En otro orden de cosas, también hemos sabido que en la situación el Ayuntamiento de 
Mataró, una vez más Urbanismo, tiene mucho que ver en la situación de la que estamos 
hablando por lo tanto entendemos que no podemos seguir mirando hacia otro lado, mientras 
además, legalmente, le negamos cualquier tipo de ayuda a unas personas que aún sabiendo 
que lo están pasando muy mal, quedan fuera de cualquier tipo de posibilidad de ser ayudados 
por los servicios sociales municipales. 
 
Es por ello que pedimos a los departamentos municipales implicados lo siguiente: 
 
1.-Que se actúe desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mataró para evitar que se 
vuelvan a cometer delitos en el local ocupado como fueron la quema de la bandera de España 
y de la fotografía del Monarca. 
 



2.- Que desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Mataró se preste la ayuda necesaria 
a la familia afectada para que se mejore su situación atendiendo a las especiales 
circunstancias que concurren en este caso.” 
 

 

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

Social d’Habitatge, diu que la competència per a denunciar i evitar delictes no correspon als 

serveis jurídics de l’Ajuntament, correspon a les persones que tenen coneixement del delicte. 

En relació amb el local ocupat, s’han portat a terme una sèrie d’actuacions per part de la 

policia: a desembre del 2010 es va fer constar acta de constància a petició del propietari del 

local el Sr Nonell, que s’havien manipulat els panys i havia gent a l’interior i es van 

incrementar els controls policials. Al 2011 es va fer un informe reportatge fotogràfic i se li va 

dir a la propietat com hauria d’actuar i quins passos havia de dur a terme. Al 2015 es va 

requerir a la policia per identificar als ocupants, fet que va comportar la denúncia de la 

propietat, Sr Nonell. Posteriorment, a requeriment dels veïns, es va fer una nova identificació 

dels ocupants, i es van presentar com a membre de la PAD i del Ateneu Popular, Al 2016 una 

veïna es va queixar dels soroll i hi ha unes 30 persones. El 15 de novembre del 2016 el PP 

presenta un prec sobre una suposada crema d’una bandera espanyola a la fàbrica ocupada i 

es posa en coneixement dels Mossos d’Esquadra. Per tot l’ exposat no li puc acceptar la 

primera part del prec ja que els serveis jurídics de l’Ajuntament no són els competents per fer 

aquest tipus de denúncies. En relació amb la segona petició de fer actuacions, hem de dir que 

ja a l’abril des de Benestar Social es va fer una primera valoració de les persones propietàries 

i se’ls va dir que fessin una petició d’habitatge social. Al 2014 es fer una entrevista i es va 

comprovar que els ingressos familiars superen l’ establert, i per tant, no podien rebre una 

renta mínima d’inserció. El 2016 es va fer una nova valoració i entrevista i es demana 

informació sobre el tema judicial que estan vivint, i per Benestar Social s’acredita que tenen 

ingressos superiors al que el reglament permet per obtenir rendes. Des de el meu àmbit es 

comencen a fer gestions per trobar-los una nova vivenda i començar a negociar amb altres 

regidors que es poden obtenir recursos habitacionals extres. A finals del 2016, s’intenta 

comunicar amb la família propietària, i ens va comunicar que tot ho porta el germà de la Sra. 

Susana però no ha estat possible contactar amb ell. A principis d’any novament sense èxit i 

ara sí s’ha pogut contactar i s’està pendent de fixar una reunió. 

 

 



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

posiciona en contra del prec del PP, amb clara voluntat criminitzadora i recolzar als col·lectius 

que integren l’Ateneu Popular. 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró demana al PP que retiri 

el prec ja que és una manipulació. Acusar a Benestar Social injustament i la tasca que fan. A 

Mataró hi ha molta gent que no rep cap ingrés i que ha d’acatar el que diu Benestar Social. 

Ens consta que aquesta família té diners i pot resoldre la seva situació i no entenem com els 

seus fills i germans no acullen a la seva dona. 

 

 

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

que no esperava menys. Li queda clar qui està darrera de determinats col·lectius; la nostra 

intenció només ha estat resoldre al problema. 

 

 

 

17  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ ORGANITZI UN ACTE INFORMATIU SOBRE EL PROGRAMA 

D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“El setembre de 2016 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el Programa 
d’identificació genètica, coordinat per la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, que és la 
unitat competent en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la 
dictadura franquista.  
 



Aquest Programa es basa en tres acords de col·laboració subscrits entre els departaments 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el de Salut i el de Justícia. 
 
El Programa es desenvolupa a partir d’una base de dades que ordena i classifica els perfils 
genètics dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista; i una altra 
base de dades que ordena i classifica els perfils genètics extrets de les restes humanes de 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 
 
El Laboratori de Genètica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron és l’organisme 
encarregat d’encreuar la informació d’ambdues bases de dades per intentar establir-hi 
relacions de parentiu i, per tant, de determinar identificacions personals. 
 
Per tal de donar compliment a la Declaració Institucional de rebuig del feixisme i per 
reivindicar la memòria democràtica, aprovada el 4 d’abril de 2016 per la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament de Mataró, i atès l’interès social del Programa d’identificació genètica que 
impulsa la Generalitat de Catalunya, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) formula el següent PREC: 
 

- L’Ajuntament de Mataró contactarà amb la Subdirecció General de Memòria, Pau i 
Drets Humans per organitzar un acte públic informatiu sobre el Programa 
d’identificació genètica.” 

 
 

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

exposa que donant compliment a la declaració institucional aprovada al març i que proposava 

impulsar la identificació genètica, al setembre es va sol·licitar fer una sessió informativa del 

programa d’identificació genètica i ens hem posat en contacte amb la Subdirecció General i 

pròximament es farà una proposta de dates. Li accepto el prec i pròximament s’informarà de 

quan serà la jornada. 

 

 

18 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOL•LICITANT UN INFORME ANUAL SOBRE L’ESTAT DELS 

EQUIPAMENTS EDUCATIUS A MATARÓ. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 

 



“El Grup municipal de VOLEMataro coneixedor d’ algunes de les actuacions urgents en els 
diferents equipaments escolars de la ciutat. Demanem a l’actual govern ens facin arribar un 
informe anual de la situació i necessitats.  
 
Així  com ampliar els usos dels espais escolars a les diferents entitats barrials, fet en el que 
hem incidit en nombroses ocasions. Aquests ple va aprovar ara fa més d’un any “ “ els Patis 
oberts” Tant necessaris en Barris com Cirera o la La Llàntia entre d’altres. 
 
Sol·licitem un pla d’ usos que incorpori aquestes possibilitats i ampliacions. 
 
Sol·licitem un inventari actualitzat de tots els equipaments escolars, situacions, vinculacions i 
necessitats de mes urgents a menys. Acompanyada d’una valoració pressupostaria es a dir,  
Un estudi complert! 
 
Previsió i planificació futures i/o pla Director i pla d’ usos compartit i utilitzat pels habitants dels 
barris. 
 
Calendari i pla d’ actuació per recuperar els equipaments i/o fulla de ruta Municipal. 
 
Fer-nos arribar els Grups Municipals un llistat del seguiment i necessitats dels equipaments, 
anual i penjar-lo a la web de l’ajuntament de forma periòdica.” 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, manifesta que estan 

conformes amb el plantejament exposat. Som conscients de les deficiències dels equipament 

educatius de la nostra ciutat i estem fer un esforç per dignificar l’escola pública de la nostra 

ciutat. L’únic que no és possible és penjar-ho a la web, ja que la relació de les necessitats 

dels equipament estan en constant revisió i no té característiques d’informació pública. 

 

 

 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE ELS CARREGADORS 

PER A COTXES ELÈCTRICS.  

 

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

presenta el prec següent: 



“Fa temps, des de l’Ajuntament es va portar a terme una aposta ferma per a la implantació de 
carregadors per a cotxes elèctrics i en aquests moments hi ha 7 punts de càrrega; 5 de 
públics (dins del Port, Tecnocampus, Plaça de Cuba, Parc Central i Plaça Granollers) i 2 de 
privats (Atenea i a un concessionari de cotxes).  
 
Però des d’aleshores hem detectat aspectes que cal  millorar, com: 

- Has de pagar l’aparcament mentre estàs carregant. 
- Molt aparcaments només tenen un sol model d’endoll 
- Manquen punts de càrrega ràpida  públics en llocs estratègics de la ciutat. 
- En els pàrquings privats, no es facilita la seva implantació. 

 
Es per tot això que, el Grup Municipal de la Cup, preguem el següent:   
 

1- Ampliar els nombre de punts de càrrega per a cotxes elèctrics en els  aparcaments 
públics. 

2- Col·locar, com a mínim, dos endolls de càrrega ràpida, en punts estratègics de la 
ciutat. 

3- Que tots els punts tinguessin els dos models d’endoll. 
4- Gratuïtat per la carga elèctrica en els aparcaments. 
5- Cal anar planificant punts de càrrega en les noves construccions de pàrquings.” 

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

comparteix la part expositiva i part del decàleg d’acords que els grups municipals vam 

subscriure fa uns mesos al pacte per la mobilitat, impulsant la mobilitat sostenible, i que 

esperem aprovar els pròxims mesos. Al 2015 des d’aquesta Regidoria i juntament amb la 

Diputació de Barcelona es va impulsar un treball de diagnosis per promoure una mobilitat 

elèctrica a Mataró, i està prevista la instal·lació de la xarxa de punts de càrrega ràpida. Als 

pressupostos de 2017 hi ha una partida de 50.000 euros per al fons de mobilitat sostenibles 

per iniciar l’ implementació dels punts de càrrega. Als últims mesos les tècniques del servei de 

mobilitat han estat en contacte amb l’ Institut Català d’Energia per tenir el recolzament de la 

Generalitat d’instal·lació d’aquesta xarxa de punts de càrrega ràpida. Al DOG ha sortit avui 

una ajuda per a la instal·lació dels punts de càrrega i estem treballant amb la preparació de la 

sol·licitud i acollir-nos a les ajudes. 

  

 

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

agraeix el treball que s’ha estat realitzant. Ens donem per satisfets amb la resposta donada. 

 



 

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

concreta que en efecte, hi ha diferents models d’endolls i que no son uniformes en tots els 

municipis i estem treballant per uniformar els models. 

 

 

 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS ENDARRERIMENTS A LES 

RESPOSTES DE DEMANDA DE SERVEIS PER PART DE 

MATARONINS QUE S’HAN ADREÇAT A DIFERENTS SERVEIS 

MUNICIPALS. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“A les últimes setmanes hem rebut queixes i preguntes per part d’alguns mataronins en el 
sentit de que feia mesos que havien demanat algun tipus de serveis gestionats per diferents 
serveis de l’Ajuntament de Mataró i que tot i que se’ls havia informat en el moment de la 
tramitació de que acomplien amb tots els requisits per a gaudir d’aquests serveis a dia d’avui, 
passats ja alguns mesos d’aquesta tramitació, no havien rebut cap comunicació, ni en sentit 
positiu ni negatiu, sobre la seva petició. 
 
En concret les demandes que hem rebut fan referència al lloguer d’habitatges per a joves 
menors de 35 anys i també al servei de teleassistència per a persones grans que viuen soles 
al seu habitatge.  
 
Davant d’aquesta situació creiem necessari conèixer i, el que és més important, que els 
mataronins i mataronines coneguin en quina situació  es troben aquest serveis i és per aquest 
motiu que presentem la següent pregunta: 
 

- Quin és el temps d’espera mitjà d’espera en el que es troben els serveis als que hem 
fet referència a la part expositiva d’aquesta pregunta? I dels serveis en general? S’ha 
plantejat el Govern Municipal la conveniència de que per tal de millorar la 
transparència de la seva acció fer públic amb una certa periodicitat aquesta informació 
per tal de millorar els serveis?” 

 



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

Social d’Habitatge, agraeix la pregunta. El servei de teleassistència es dirigeix a persones 

major de 65 anys o amb reconeixement de discapacitat que superi el 65% que viuen sols o en 

parella que no requereixin una atenció permanent o especial. No poden accedir les persones 

amb diagnòstic mèdic amb deteriorament cognitiu. La teleassistència garanteix l’atenció 

permanent a distància amb resposta ràpida dels serveis socials i sanitaris davant eventualitats 

sobrevingudes. Aquest recurs a Mataró es complementa amb una unitat mòbil que opera les 

24 hores tots el dies de l’any. El circuit que segueix el demandant de teleassistència és el 

següent: si es tracta de situacions d’urgència social es dona hora immediatament amb una 

treballadora social per avaluar la prioritat a l’adjudicació del recus. Si és una situació 

denominada ordinària es passa per valoració ordinària per la treballadora social i en aquesta 

casos es dilata una mica més en el temps. El temps que es triga entre la sol·licitud i la 

instal·lació del servei al domicili és d’un mes i el servei és gratuït. Per al pròxim any s’han 

incrementat el pressupost en 127.173 euros al que permetrà donar millor servei. En relació 

amb la vivenda per a joves és necessari prèviament que s’inscriguin al Registre. El temps 

d’espera per accedir a una vivenda de lloguer per a joves de menys de 35 anys, depèn de la 

disponibilitat de vivendes. La política social de vivenda prioritza les emergències social amb la 

independència de l’edat.  

 

 

 

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

que la senyora Martínez li ha explicat que és la teleassistència: Disculpi però ja sé que és; li 

he fet preguntes molt concretes, que són, ¿quin és el temps mitjà d’espera del servei de 

teleassistència i de vivenda i la resta de serveis? I no he rebut la resposta.  

 

 

 

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

Social d’Habitatge, rerspon que a teleassistència hi ha 1 mes d’espera; després depèn dels 

aparells. 

 

 



24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE 

GÈNERE. 
 

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, presenta el  prec 

següent: 

 

“En les últimes dècades, el tema de la igualtat de gènere s’ha anat introduint de manera 
progressiva en l’agenda política, es cert que, s’han desenvolupat nombrosos conceptes, 
estratègies i/o eines que han incidit amb la major eficàcia possible, en els objectius de la 
igualtat, un clar exemple son els plans d’igualtat.  

A la nostre ciutat fins fa poc, teníem el II pla d’igualtat de gènere i som conscients que ha 
tingut una influencia de manera notable en les polítiques d’igualtat  gestionades des de la 
nostra ciutat, en els últims mesos. 

Aprofitant que s’està treballant en el nou pla, considerem que hem de donar un pas més i 
apostar perquè Mataró tingui una ordenança municipal, enfortint les polítiques d’igualtat. 

Es sabut que, la procedència d'una ordenança per la igualtat de gènere, es troba en la 
necessitat de combatre la discriminació contra les dones, un fenomen estructural i universal a 
que el nostre municipi no és aliè i que suposa un llast per al seu desenvolupament social, 
econòmic i humà. De fet, l'administració local juga un paper essencial en aquesta matèria, en 
la mesura en què el Municipi, en la seva dimensió territorial, és l'espai en el qual es 
materialitza la desigualtat i perquè, a més, en la seva dimensió organitzativa, és la institució 
pública més propera a aquest problema social i a les persones afectades per ell. 

Aquesta ordenança hauria de ser un instrument incisiu en el marc de les polítiques de gènera, 
així com, hauria de ser l’encarregada de definir i fixar les bases d’aquestes polítiques, 
dibuixant les línies  mestres que actuaran en el marc de la política d’igualtat  a la nostre ciutat, 
i el pla d’igualtat l’eina per desenvolupar, incidir e insistir en  les premisses d’aquesta 
ordenança.  

Es per això, que demanem al Govern,  

PRIMER.-  Es constitueixi una comissió o grup de treball amb la màxima participació i 
pluralitat (agents socials  implicats directament amb les polítiques d’igualtats, agents socials 
que tinguin rellevància a la ciutat, sindicats,  ), departament d’igualtat, etc... per l’ elaboració 
de l’ ordenança municipal per la igualtat de gènera  

SEGON .-   Calendaritzi el procés per l’elaboració de l’ordenança.  

TERCER.-  Que es posi a disposició tots els mitjans, tant humans com econòmics per fer 
possible aquesta ordenança municipal.” 

 
 
 
 



La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat  i Joventut accepta el prec, ja 

que és compromís d’aquest Govern treballar per a la igualtat. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores i 45 minuts del vespre, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


