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ACTA NÚM. 12/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia setze de novembre 

de dos mil disset, essent les 19:10 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) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
S’incorpora a la sessió en el debat dels punts núm. 3,4,5,6 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
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No assisteix a la sessió la Sra. Maria José González Sánchez, regidora del grup municipal de 

Ciutadans- Partido de la Ciudadanía i la Sra. 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 

9926/2017 de 13 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 16 de novembre 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 16 de novembre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, 
per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions. extraordinària del dia 19-10-2017 i 

ordinària del dia 26-10-2017. 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
3 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 9439/2017 i 9440/2017 de 25 d’octubre de 

cessament càrrecs personal eventual. 
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4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 9685/2017 de 3 de novembre, de la modificació 
de l’organització de l’administració municipal. 

 
5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 9813/2017 de 8 de novembre, relatiu a la 

Presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.  
  
6 Ratificar Decret de l’Alcaldia 9888/2017 de 13 de4 novembre, de nomenament President 

de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
7 Aprovació canvi de denominació i composició de les Comissions Informatives 

Municipals.  
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
  
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
8 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

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

 
9 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la 

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

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
10 Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 

2017. 
 
11 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per 

a l’any 2017. 
 
12 Aprovar la modificació article 25.2 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre 

determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró 

 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
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13 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al            
reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral  i Alcalde Abril. 

 
14 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 

per a la creació d’un equipament al polígon Mata-Rocafonda, a la finca municipal del C. 
Energia, 11. 

 
15 Ratificació del decret de l’alcalde núm. 8003/2017 de 13 de setembre, d’interposició 

recurs de cassació contra la Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, del Tribunal 
Superior de Justícia, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 169/2013, 
interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació municipal, relativa 
a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt.  

 
16 Ratificació del decret de l’alcalde núm. 8002/2017 de 13 de setembre, d’interposició 

recurs de cassació contra la Sentència núm. 473/2017 de 10 de juliol, del Tribunal 
Superior de Justícia, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 246/2013, 
interposat contra la Modificació puntual de la Normativa del Pla especial del catàleg del 
patrimoni arquitectònic i ambiental que afecta al redactat de l’article 28.  

 
 
 Servei de Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
17 Aprovació inicial Ordenança Municipal de terrasses 
 
18 Sol•licitud del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró 

pel termini 2018 . 
 
 
  
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 Servei de Salut i Consum 
 
19 Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal 
  
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Direcció d’ Ensenyament 
 
20 Canvis de representants dels grups Municipals ERC-MES,  PSC i VoleMataró al Consell 

Escolar Municipal de Mataró.  
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía per una implantació progressiva de sistemes de seguretat amb 
geolocalitzador tant pels nens com per a persones amb diversitat funcional que puguin 
requerir d’aquest servei. 

 
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que 

Mataró s’adhereixi a la campanya #seientlliure.  
 
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

per millorar la regulació dels pisos turístics a Mataró. 
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per tal que l’Ajuntament reclami activament la llibertat dels presos 
polítics. 

 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per garantir el 

servei de toilette ubicats a espais públics a Mataró al llarg de tot el territori, perquè 
doni’m el servei que la ciutadania es mereix, és a dir un bon servei públic. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
26 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les 

entitats col·laboradores en el cobrament de tributs i taxes municipals. 
 
27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a revisar els menús 

escolar dels centres educatius públics de Mataró. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per demanar 

l’apagada dels llums de Nadal en solidaritat amb els presos polítics. 
 
29 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la 

incorporació dels grups municipals de l’oposició a l’Agenda de Mitjans Municipal. 
 
30 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

conèixer les propostes municipals sobre el futur de la casa natal de Puig i Cadafalch. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’aplicació de l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró. 
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el 

compliment de la resolució per a la supressió de les barreres arquitectòniques. 
 
33 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en 

relació a la Nit de la Cultura. 
 
34 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el 

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

 

 
 

1  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS. 

EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 19-10-2017 I ORDINÀRIA DEL DIA 26-10-

2017. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 
 
 
2  -  DESPATX OFICIAL  

 

No hi han assumptes a tractar. 

 

 

A continuació el Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3, 

4, 5, i 6  per venir referits a temes del Cartipàs Municipal. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agrairia que es fes un 

minut de silenci perquè aquest mes han mort a varies dones, inclús a una nena i voldria tornar 

a les bones pràctiques. 

 

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, respon 

que han estat mortes desgraciadament a la resta de l’Estat, i l’acord que té aquest ple des del 

2011 és fer-ho quan siguin víctimes de Catalunya. La nena no està clar, i no està reconegut 

per l’ institut català de les dones que sigui una mort per violència masclista. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica que no han estat a Catalunya i l’acord és 

fer-ho sempre que es produeixin en territori català. En qualsevol cas, si l’institut català de la 

dona dictamina que ha estat un cas de violència de gènere, en el proper ple guardariem 

aquest minut de silenci. 
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DICTAMENS 

 
Alcaldia 

 

3   - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 9439/2017 I 

9440/2017 DE 25 D’OCTUBRE DE CESSAMENT CÀRRECS 

PERSONAL EVENTUAL. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent decret : 
 

“DECRET 

9439/2017 de 25 d'octubre 

Assumpte: Cessament càrrec personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, 
en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no 
reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat 
local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu nomenament 
correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal 
eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, 
dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El 
nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del 
decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar 
el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Per Decret de l’Alcaldia 5498/2015 de 9 de juliol, es va nomenar al Sr. Josep Maria 
Torrent Urpí com a personal eventual per a desenvolupar tasques de confiança o 
assessorament especial  l’àmbit de promoció econòmica amb la missió de col•laborar, 
assessorar i donar suport al Govern municipal en els programes de promoció de 
ciutat, de promoció de l’activitat econòmica, d’iniciatives empresarials, de dinamització 
de l’economia social i cooperativa d’emprenedoria.  
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La reorganització de regidories delegades operada pels Decrets de l’Alcaldia núm. 
8826/2017  i núm. 8832/2017 de 6 d’octubre, comporta també canvis en l’estructura 
de personal eventual de l’Ajuntament, per la qual cosa , de conformitat amb les 
facultats que em confereix l’article 10.2 del decret 214/90 de 30 de juliol,  RESOLC: 
 
 
Primer.-  Cessar amb efectes del dia 29 d’octubre de 2017, inclòs, com a personal 
eventual al Sr. Josep Maria Torrent Urpí, nomenat per Decret de l’Alcaldia 5498/2015 
de 9 de juliol.  
  
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’interessat. “   
 

 

“DECRET 

9440/2017 de 25 d'octubre 

Assumpte: Cessament càrrec personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, 
en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no 
reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat 
local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu nomenament 
correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal 
eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, 
dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El 
nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del 
decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar 
el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Per Decret de l’Alcaldia 6630/2015 de 7 de setembre, es va nomenar al Sr. Jordi 
Vallhonrat Espasa com a personal eventual per a desenvolupar tasques de confiança 
o assessorament especial com a Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials.   
 



 9

La reorganització de regidories delegades operada pels Decrets de l’Alcaldia núm. 
8826/2017  i núm. 8832/2017 de 6 d’octubre, comporta també canvis en l’estructura 
de personal eventual de l’Ajuntament, per la qual cosa , de conformitat amb les 
facultats que em confereix l’article 10.2 del decret 214/90 de 30 de juliol,  RESOLC: 
 
 
Primer.-  Cessar amb efectes del dia 29 d’octubre de 2017, inclòs, com a personal 
eventual al Sr. Jordi Vallhonrat Espasa, nomenat per Decret de l’Alcaldia 6630/2015 
de 7 de setembre.  
  
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’interessat.  “  
 
 
 

 
4   - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 9685/2017 DE 3 

DE NOVEMBRE, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent decret : 
 

“DECRET 

9685/2017 de 3 de novembre 

Assumpte: Aprovar la modificació de l'organització de l'administració municipal. 

Òrgan: Recursos Humans 

Expedient: 688/2017 
 
 

FETS 
 
Vista la modificació del cartipàs municipal de data 06/10/2017. 
 
Atesa la necessitat d’adequar-hi l’organització de l’administració municipal i 
implementar les modificacions per a l’actualització d’aquesta. 
 
D’acord amb la voluntat del Govern de reduir de sis a cinc les Àrees de Gestió i de 
cinc a quatre les Comissions Informatives ordinàries. 
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A grans trets aquesta adequació consisteix en: 
 
1. Les Àrees de Gestió seran les següents: 
 
- Àrea de Presidència. L’àmbit anomenat fins ara d’Alcaldia que passarà de 

denominar-se Àrea de Presidència, sota la dependència jeràrquica directa de 
gerència, que a les funcions que ja tenia fins ara se li afegeixen les 
competències de participació ciutadana, de transparència, bon govern i 
integritat. 

 
- Àrea de Serveis Centrals. Sense l’àmbit d’Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
- Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori. L’actual Àrea de Serveis 

Territorials i Sostenibilitat s’unifica amb els serveis de l’àmbit de Ocupació i 
Promoció Econòmica que fins ara estaven a l’Àrea de Serveis Centrals. Aquesta 
àrea ja no integrarà els serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat que passaran a 
l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic. 

 
- Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. S’unifiquen en una mateixa 

àrea els serveis de les actuals Àrea d’Acció Social i Àrea de Serveis a les 
Persones. 

 
- Àrea de Gestió de l’Espai Públic. Manté els mateixos serveis i inclourà el 

servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
2. Els principals canvis dins de les Àrees seran els següents:  
 
- A l’Àrea de Presidència. Per tal d’impulsar aquestes polítiques, el Servei 

d’Estratègia i Avaluació, canviarà la seva denominació actual a servei 
d’Estratègia i Governança, i incorporarà la secció de Participació Ciutadana, 
de l’actual servei de Projectes Transversals i Participació, que es reconvertirà en 
la secció de Bon Govern, Transparència i Participació. 

 
- A l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori. Per equilibrar 

orgànicament aquesta àrea es crearia la Direcció d’Urbanisme on s’integraria el 
servei d’Urbanisme i Patrimoni (sense Habitatge) i el servei de Llicències i 
Disciplina d’Obres i Activitats. 

 
- A l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. Aquesta nova àrea 

agruparia la major part dels àmbits de les actuals àrees, inclosa la coordinació 
de la Fundació Hospital, i incorporant les modificacions següents: 

 
 

a. Creació de la Direcció de Polítiques de Benestar on s’integrarien els 
serveis de Benestar Social, Salut i Consum i d’Igualtat i Ciutadania. 

 
b. Incorporació de la secció d’Habitatge a la Direcció de Polítiques de 

Benestar, amb l’objectiu de donar coherència a l’enfocament social de la 
política d’habitatge que s’ha estat treballant durant tot el mandant. 
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c. Incorporació de la secció de Xarxa d’Equipaments del servei de 
Projectes Tranversals i Participació com a recurs de la Direcció de Cultura, 
que ha de permetre repensar el model i potenciar el caire de proximitat i el 
desenvolupament de programes socio-culturals. 

 
d. Potenciar i reforçar la comunicació i els serveis amb les entitats i el tercer 

sector donant un nou enfoc a l’Agència de Suport a les Entitats, convertint-
la en una finestra única per a totes elles. En el nou organigrama passa a 
denominar-se Agència de Suport i Serveis a les Entitats amb visibilitat 
orgànica depenent de la cap d’àrea. 

 
e. Desaparició com a unitat orgànica del servei de Projectes Tranversals i 

Participació per tal de permetre assumir l’exercici de les seves 
competències des de diferents àmbits sinèrgics. La implementació i el 
calendari d’aquesta acció es concretarà mitjançant un decret específic. 

 
f.       Iniciar el projecte d’estudi organitzatiu que ha de permetre anar cap a la 

implantació gradual del model de Servei Jurídic Administratiu únic per 
àrea. Atès que actualment hi ha dos unitats fent aquestes funcions, 
mitjançant un nou decret es fixarà el calendari i la implementació del què 
ha d’acabar sent un únic servei Jurídic-Administratiu de l’àrea. 

 
 

- A l’Àrea de Serveis Centrals. Es crea la Direcció d’Innovació i Qualitat per  
impulsar una cultura del canvi i la millora contínua i l’autoavaluació; l’impuls de 
les polítiques d’innovació, millora contínua i modernització de l’Ajuntament. En 
aquesta direcció s’integrarien els serveis de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions i Atenció Ciutadana, i funcionalment la secció de 
Gestió Documental i Arxiu. 

 
La Direcció de Recursos Humans passarà a denominar-se Direcció de Recursos 
Humans i Organització. 
 
- A l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, sota a la Direcció de Serveis d’Espais 

Públics i Equipaments Municipals, el servei de Desenvolupament Sostenible.  
 
 
Modificar l’adscripció de la Secció d’Inspecció i Planificació, que actualment es troba 
al Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, per passar a ubicar-la al Servei 
d’Espais Públics, tot modificant-ne la denominació, que serà Secció d’Inspecció i 
Enllumenat Públic. 
 
I suprimir la Unitat de Suport de l’edifici el Pericó, integrant el seu personal al servei 
d’Assessorament, Gestió i Planificació. 
 
3. La implantació d’aquesta nova estructura administrativa requerirà d’un Pla que 
haurà d’executar-se sense que l’activitat municipal s’aturi. Cada cas tindrà un calendari 
i un pla d’execució personalitzat, que es materialitzarà en un o varis decrets, per tal 
d’implementar els canvis amb garanties i sense afectar el normal funcionament dels 
serveis.  
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Conseqüentment s’ha de realitzar una anàlisi dels llocs de treball existents, i es 
preveu que alguns d’ells puguin ser reconvertits o, si s’escau, suprimits. Així mateix, 
han aparegut noves necessitats que vindran a cobrir-se per llocs de treball de nova 
creació. Per últim, caldrà canviar l’actual adscripció d’altres llocs. Tot plegat 
comportarà que, un cop finalitzat l’estudi organitzatiu, calgui adequar la Relació de 
Llocs de Treball i, eventualment, la Plantilla, mitjançant el corresponent expedient 
plenari. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
La potestat d'autoorganització dels propis serveis ve reconeguda als municipis per 
l'article 4.1, a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
amb les modificacions introduïdes per  la Llei 11/1999, de 21 d'abril. L'esmentada Llei 
7/1985, en el seu article 21.1, a), atribueix a l'Alcalde la competència quant a la 
direcció de l'administració municipal. Atribueix també a l'Alcalde aquesta competència 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local, en el seu article 51, 1, b).  
 
Per altra banda, el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en el seu article 24.b, 
atribueix a l'Alcalde la competència per a l'organització dels serveis administratius de 
la Corporació, i el mateix fa el Reglament d'organització, funcionament i de règim 
jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, en el seu article 41.2, i en la disposició addicional quarta.  
 
D'acord amb les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions de l’organització de l’administració municipal en 
tots els seus nivells estructurals, d’acord amb la part expositiva i document annex. 
 
Segon.- Condicionar aquesta resolució a l’aprovació de la corresponent modificació 
de la Relació de Llocs de Treball, pel que fa als llocs que hagin quedat modificats en 
qualsevol aspecte. Mentre, pel correcte funcionament de l’activitat municipal, les 
persones ocupants dels llocs de treball afectats pels canvis adequaran la seva tasca a 
la nova organització. 
 
Tercer.- Donar instruccions al regidor delegat de Serveis Centrals pel desplegament 
de la present resolució. 
 
Quart. Comunicar el contingut d’aquest decret i el seu annex al Gerent; als Caps 
d’Àrea; als Directors i Caps de Servei; a la Junta de personal funcionari, i al Comitè de 
personal laboral, i fer-ne difusió mitjançant els canals de comunicació habituals de la 
corporació.” 
 

 

5  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 9813/2017 DE 8 

DE NOVEMBRE, RELATIU A LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.  
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 El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent decret : 

 

“DECRET 

9813/2017 de 8 de novembre 

Assumpte: Assumpció de la Presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  

per l’Alcaldia 

Òrgan: Secretaria General 
 

En data 6-11-2017 la Sra. Dolors Guillen Mena, Presidenta del Patronat de la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme ha presentat la renuncia al càrrec que 
ostenta a la Fundació. En conseqüència queda vacant la Presidència del Patronat. 
 
L’article 27 dels Estatuts de la Fundació disposen que la Presidència del Patronat de 
la Fundació recaurà en l’Ajuntament de Mataró. D’altra banda l’article 17 dels 
mateixos Estatuts, quan designen els patrons de la Fundació, nomenen en primer lloc 
“L’Ajuntament de Mataró”, la qual cosa significa que el primer patró de la Fundació, 
l’Ajuntament de Mataró, ostenta la Presidència del Patronat. 
 
Davant la renuncia de la Sra. Dolors Guillen Mena a la Presidència del Patronat de la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, des de la Gerència se’m comunica la 
voluntat de l’Alcaldia d’ostentar la presidència del Patronat de la Fundació. En aquest 
sentit entenc que no cal fer un nomenament específic en tant que l’Alcalde és el 
representant legal de l’Ajuntament en virtut de l’article 21.1.b de la Llei 7/85 
Reguladora de les Bases de Règim Local. No obstant això cal una resolució de 
l’alcaldia per constatar aquest fet i formalitzar-ho en document administratiu. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.b de la Llei de Bases de Règim 
Local, RESOLC: 
 
Primer.-  Exercir la Presidència del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme en virtut de la representació legal de l’Ajuntament de Mataró que em 
confereix l’article 21.1.b de la Llei de Bases de Règim Local.  
 
Segon.-  Comunicar la present resolució al Patronat de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme. I donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que celebri.”   
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
A continuació el senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta una proposta d’acord en 
la composició del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en relació al canvi 
de representant del grup municipal de CiU. Els presents acorden per assentiment tractar-la 
amb caràcter urgent.  
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PROPOSTA URGENT SOBRE CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.  
 
“Per Decret 9303/2015 de 10 de desembre, es va designar a la Sra. Dolors Guillen Mena com 
a Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
En data 6-11-2017 la Sra. Dolors Guillen Mena, Presidenta del Patronat de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme ha presentat la renuncia al càrrec que ostenta a la Fundació. 
En conseqüència queda vacant la Presidència del Patronat. 
 
L’article 27 dels Estatuts de la Fundació disposen que la Presidència del Patronat de la 
Fundació recaurà en l’Ajuntament de Mataró. D’altra banda l’article 17 dels mateixos Estatuts, 
quan designen els patrons de la Fundació, nomenen en primer lloc “L’Ajuntament de Mataró”, 
la qual cosa significa que el primer patró de la Fundació, l’Ajuntament de Mataró, ostenta la 
Presidència del Patronat. En aquest sentit l’Alcalde és el representant legal de l’Ajuntament en 
virtut de l’article 21.1.b de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local. En 
compliment de l’anterior, per Decret de l’Alcaldia 9813/2017 de 8 de novembre s’ha resolt que 
la Presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme sigui exercida per l’alcalde com 
a representant legal de l’Ajuntament. 
 
En data 27 de setembre de 2017, el grup municipal de Convergència i Unió comunica la 
substitució del vocal Sr. Joaquim Esperalba Iglesias per la Sra. Dolors Guillen Mena.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple,  
 
Primer.-  Donar compte del Decret de l’alcaldia 9813/2017 de 8 de novembre, d’assumpció de 
la Presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
Segon.-   Designar a la Sra. Dolors Guillen Mena com a representant del grup municipal de 
Convergència i Unió de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 
en substitució del Sr. Joaquim Esperalba Iglesias.” 
 

 
 

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. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  
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Vots en contra: Cap.  

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

 

 

6  -  RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA 9888/2017 DE 13 DE 

NOVEMBRE, DE NOMENAMENT PRESIDENT DE L’EPE MATARÓ 

AUDIOVISUAL. 

 

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

“Per Decret 9888/2017 de 13 de novembre s’ha procedit a nomenar President de l’EPE 
Mataró Audiovisual. Aquesta Resolució diu el següent: 
 

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 5741/2015 de 17 de juliol, es va nomenar President de l’EPE 
Mataró Audiovisual al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller. 
  
En data 5 d’octubre de 2017 els regidors que formen part del grup municipal de 
Convergència i Unió de l’Ajuntament de Mataró, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, Sra. Núria 
Calpe i Marquet, Sra. Isabel Martínez Cid, Sr. Josep Maria Font Morera i Sra. Dolors Guillen 
Mena, han renunciat a les competències delegades atorgades per aquesta Alcaldia per 
Decret 4920/2015 de 15 de juny, i abandonen el govern municipal. 
 
En data 6-11-2017 el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, President de l’EPE Mataró Audiovisual 
ha presentat la renuncia al càrrec que ostenta a l’entitat pública empresarial. En 
conseqüència queda vacant la Presidència de l’entitat. 
 
Segons els Estatuts aprovats, els òrgans de govern, de gestió i de control de Mataró 
Audiovisual són la Presidència, la Vicepresidència, el Consell d’Administració i la Gerència. 
 
En el Títol segon dels Estatuts, s’estableix: 
 
Article 7.- La Presidència 
 
El President de l'entitat Mataró Audiovisual serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o bé el 
membre del Ple de l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat haurà d’ésser 
nomenat mitjançant Decret de l’Alcalde, ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Considerada la necessitat de nomenar nova Presidència  de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual.  
 



 16 

En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC :  
 
Primer.-  Acceptar la renuncia del Sr. Joaquim Fernàndez i Oller com a President de l’EPE 
Mataró Audiovisual. 
 
Segon.-   Nomenar President de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual el senyor 
Juan Carlos Jerez Antequera, que compleix el requisit de ser membre del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.-  Ratificar el present decret en el proper Ple Municipal que es celebri. I publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 
 

D’altra banda els articles 9.2 dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual 
falta per nomenar el vocal que ha de representar al grup municipal Socialista en el Consell 
d’Administració. 
 
A la vista de l’anterior es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-    Ratificar el Decret 9888/2017 de 13 de novembre. 
 
Segon.-  Nomenar al Sr. Esteve Terradas Yus  com a vocal del Consell d’Administració de 
l’EPE Mataró Audiovisual en representació del grup municipal Socialista.”  
 
 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

que la primera consideració és que governar Mataró amb 6 de 27 regidors és una temeritat. El 

PSC no ha sabut teixir aliances estables, s’ha quedat sol i enrocat en un perfil conservador i 

cada vegada més espanyolista. No esperem que facin cap gir a l’esquerra, i governarà amb 

els vots del PP i Ciutadans, dins del bloc que és el 155, en contra de les llibertats del poble de 

Catalunya. Podríem tenir un govern alternatiu però els Comuns no llegeixen el moment polític 

en clau d’excepcionalitat i prefereixen fer de crossa del PSC. Sobre el cessament dels càrrecs 

eventuals de confiança, dir que queden 15 mesos per les pròximes eleccions municipals. 

Havent tan poc temps, cessar el Sr. Vallhonrat de la direcció de PUMSA aboca a l’incertesa. 

Pel que fa als nomenaments de Tecnocampus i de l’EPE Audiovisual lamentem que la tasca 

duta a terme per la Regidora Dolors Guillem i pel Regidor Quim Fernández en aquests àmbits, 

sigui engolida per un alcalde que ja no dona més de sí i pel Regidor Jérez que observem s’ha 

convertit en l’home orquestra del PSC. Per últim en relació al punt número 7 pensem que és 

un reflex de l’atomització d’aquest govern municipal del PSC, i en aquest sentit ja us ho fareu. 

El nostre posicionament en tots els punts serà d’abstenció. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, replica al Sr. Cuèllar que si vostè no hi era al mandat passat, 

repassi les actes d’aquests plens que es van fer en el mandat de Convergència i Unió i les 

compara amb el mandat del PSC, segur que trobarà més vots en contra de les coses que ha 

presentat el PSC que les que vam votar en contra del govern del Sr. Mora. Però com que 

només s’escolten a si mateixos, difícilment el que jo digui tindrà cap rellevància. Hem llegit 

perfectament l’estat de la qüestió a nivell a nacional. Estem donant suport a tot allò que 

considerem que és necessari donar suport però el que no farem serà comprar el seu full de 

ruta. Nosaltres vam dir no a la declaració unilateral d’independència i molts que van dir sí ara 

estan reculant. Aquest no és el nostre full de ruta tot i que compartim amb vostès el 90% del 

programa electoral. Veurà amb els nostres vots en aquest ple com això no és així, però ja 

sabem que l’opinió que vostè té del nostre grup és d’animadversió. No reclamin doncs 

empaties perquè vostès tampoc les han buscat. 

 

 

 

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

destaca la bona feina i els moments que hem compartit amb el Sr. Vallhonrat i el Sr. Torrent. 

Els vull donar les gràcies la seva disponibilitat i la seva bona tasca. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que li preocupa 

aquest aglutinament. Ja hem provat com funcionarà aquest mandat amb minoria. Ens estem 

trobant que a les comissions venen un batalló de tècnics, són llarguíssimes; rebem molta 

informació de molts temes al mateix temps, la qual cosa no ens deixa temps d’un debat polític 

ni de marcar cap estratègia política i són moltes les vegades que no ens contesta el polític de 

torn, que és amb qui volem debatre. Ens contesten els tècnics. Considerem que no és una 

bona forma de fer política i no estem d’acord. Dona la sensació que s’està gestionant el que 

és imprescindible i no s’està donant la resposta com cal, especialment a les comissions 

d’acció social i serveis a les persones. Estem parlant de temes molt importants, de necessitats 

bàsiques de les persones de la nostra ciutat, mereixen una resposta política com cal. Hauria 

de ser prioritari. Com ho faran?. Ja no sabem si tenim reunions. Em preocupa PUMSA, hem 
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heretat un deute fins al 2040. Ara hem de confiar en unes persones que no van fer un informe 

contundent denunciant aquesta situació? Crec que no. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que està sorprès de les últimes intervencions, algú que no sàpiga del tema, 

donarà la sensació que sigui el PSC que ha despatxat als seus companys de govern. Això 

sabem que no ha estat així. Ha hagut unes persones que pels motius que sigui, han prioritzat, 

en comptes dels ciutadans de Mataró uns objectius polítics que no són els de Mataró. 

Aquestes persones en la serva llegítima llibertat han abandonat el govern. Evidentment es 

governa millor amb més regidors però és el que hi ha. Crec que no és la nostra funció posar 

més pals a las rodes. Crec que estan fent un gran esforç i com s’organitzin és un qüestió d’ells 

mateixos. Nosaltres no ens hi oposarem i els hi donem un marge de confiança, els resultats 

seran l’únic criticable. Ja parlarem. L’any passat vam fer un acord pressupostari i 

d’ordenances amb el govern, govern que incloïa forces polítiques amb les que tenim una gran 

distància, però nosaltres sí que estem compromesos amb la ciutat de Mataró. Nosaltres 

votarem a favor de la reorganització. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol recordar que avui fa 

un mes de l’empresonament del 2 Jordis, des del dia 2 també estan a la presó el vicepresident 

i 8 consellers del govern i exigim la seva llibertat immediata. És evident que és potestat del 

govern municipal organitzar-se com li sembli més convenient, però aquesta proposta 

d’organització ens produeix algun dubtes. El primer, si es tracta de la millor organització 

possible, si és així perquè no es va fer des de començament de mandat?. Més aviat pensem 

que és l’única possible, en una situació del partit que ha quedat en el govern, de gran debilitat 

política i de recursos. Alguns del canvis proposats ens semblen més fruit de la necessitat que 

no pas per motius estratègics. És comprensible, però ho haurien d’explicar més clarament. 

Respecte a les noves direccions proposades, cal tenir en compte que es restaran recursos 

productius per dedicar.-los a gestió i també a temes burocràtics. Des del punt de vista 

econòmic, si bé és cert que en el net del cost dels regidors que han abandonat el govern es 

redueix l’import general i que es podrà afrontar l’extra cost i encara haurà un estalvi, sí que 
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tenim dubtes que tots aquests canvis arribin a consolidar-se i constitueixin una càrrega per a 

futurs governs a la ciutat. En quant al punt 5, ja vam comentar que de manera tradicional el 

titular de la regidoria de Promoció Econòmica tenia un paper rellevant a la fundació 

habitualment assumint la seva presidència. No és el cas actual. Sobre el tema de les 

comissions informatives, les antigues comissions que ara es fusionen d’acció social i de 

serveis personals, són de les més extenses i acostumen a tractar temes que requereixen 

d’explicacions llargues i detallades, això fa que de manera individualitzada s’allarguin hores. 

La fusió de les dues dificulta enormement la funció dels regidors que no són portaveus, que no 

poden dedicar un matí sencer a la comissió; la quantitat d’informació que es dona impossibilita 

moltes vegades anar més enllà en un debat més en termes polítics. Per aquest motiu ens 

abstindrem en el punt del Tecnocampus i votarem en contra en aquest punt.  

 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Sarai Martinez, regidora del grup 

municipal de VOLEMataró. 

 

 

 

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

en referència al punt 7 i 4, parlarem desprès de escoltar al Sr. Jérez per posicionar-nos. Pel 

que fa als altes punts, afegir-me al que s’ha dit dels càrrecs eventuals que avui cessen. 

Creiem que han fet molt bona feina tant el Sr. Vallhonrat com el Sr. Torrent. El Sr Torrent 

sempre ha fet d’assessor de tot el govern i sempre ha buscat el diàleg amb tots els grups 

municipals. Pel que fa al punt del Tecnocampus. Agrair a l’Alcalde que hagi incorporat la 

votació del canvi de representant del Grup Municipal de Convergència i Unió. Lamentar una 

falta de sensibilitat perquè, abans de donar compte en el ple, s’ha fet als mitjans de 

comunicació amb notes de premsa i perquè els patrons actuals de la Fundació ja han rebut 

una notificació per fer una reunió no presencial per donar poders al nou president, cosa que la 

vicepresidenta comarcal no sabia. Creiem que una cosa com aquesta mereixia una reunió del 

Patronat, tot i que ens consta que no s’ha fet res que els estatuts no tinguin previst. Només 

demanem una mica més de tacte. Pel que fa al nomenament del Sr. Jérez com a president de 

Mataró Audiovisual, no donaré les gràcies al president sortint però dir que estic molt content 

del temps que he estat. Gràcies a tot l’equip de professionals de la radio i la televisió, així com 
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de professionals de la casa que ens han ajudat; el Sr Jérez ja hi era vicepresident de Mataró 

Audiovisual, per tant també agrair-li la col·laboració i la sensibilitat que ha tingut i desitjar-li 

que pugui continuar la feina encetada i que es consolidi el projecte de televisió i radio conjunts 

que el ple va aprovar per unanimitat. Farem seguiment que és el que ens pertoca com a 

oposició. Molta sort i votarem favorablement el seu nomenament, el del Sr. Esteve Terrades i 

el de la Sra. Dolors Guillem. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, m’agradaria fer alguns aclariments. Primer: 

referent a PUMSA. El mandat anterior va ser molt complicat alhora de teixir el futur de la 

companyia. Es van haver d’afrontar decisions molt difícils i tots sabem quines van ser algunes 

de les persones responsables que això es pogués fer i bé. També vull aclarir que no ha hagut 

cap canvi en la estructura directiva de PUMSA, simplement l’assumpció de poders. També 

volia aclarir algunes de les qüestions que ha plantejat el Sr. Teixidó. Han estat dos anys 

d’aprenentatge en aquest govern, per tant des d’aquest rodatge pensem que el nou 

organigrama serveix per millorar l’estructura municipal i donar millor resposta en el servei que 

prestem als ciutadans de la nostra ciutat. El compromís del govern de que no costi més és 

contradictori. Aquesta nova estructura tal com diu el decret no té cap increment de cost 

significatiu. Sobre la presidència, és honest reconèixer les paraules del Sr. Cuèllar que som 

els que som. No coincidim ni en el diagnòstic, ni en el recorregut ni en les conseqüències que 

això pugui significar, però sí en el fet objectiu que som sis regidors amb múltiples 

responsabilitats i per tant responent al Sr. Teixidó, la presidència que ostentaré és simplement 

per reconèixer la importància estratègica del projecte Tecnocampus, i també per facilitar un 

repartiment de càrregues de treball.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  
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Vots en contra: Cap.  

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

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

 

 

 

 

7  -  APROVACIÓ CANVI DE DENOMINACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.  

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 

 
 

“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
La reorganització de regidories delegades operada pels Decrets de l’Alcaldia núm. 8826/2017 
i núm. 8832/2017 de 6 d’octubre comporta canvis en la denominació i composició de les 
Comissions Informatives Municipals. 
 
Per tot això es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord : 
 
Primer.-  Existiran a l’Ajuntament de Mataró 4 Comissions Informatives Municipals 
permanents amb la denominació de: 
 

• CIM Àrea de Presidència i Serveis Centrals 
• CIM Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori 
• CIM Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 
• CIM Àrea de Via Pública, Sostenibilitat i Espais i Equipaments municipals 

 
 
El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent: 
 

• CIM Àrea de Presidència i Serveis Centrals 
 

Tots els temes referits a l’àmbit de Secretaria General, Arxiu, Gestió Econòmica, 
Compres i Contractacions, Recursos Humans, Organització, Informàtica i 
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Telecomunicacions, Atenció Ciutadana, Innovació i Qualitat; Comunicació, Bon 
Govern, Transparència i Participació. 
 
 

• CIM Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori 
 
Els temes referits a l’àmbit de Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i 
Ocupació, Universitat, Promoció Internacionals, Agermanaments; Urbanisme i 
Llicències d’Obres. 

 
 

• CIM Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 
 

Els temes referits a Polítiques de Gènere, RGBTI, Joventut, Gent Gran, Ciutadania i 
Convivència, Cooperació i Desenvolupament; Benestar Social, Salut i Consum, Política 
d’habitatge; Cultura, Normalització Lingüística; Esports,  Educació i Xarxa 
d’Equipaments Sòcio-culturals. 
 

 
• CIM Àrea de Via Pública, Sostenibilitat i Espais i Equipaments municipals 

 
Els temes referits a l’àmbit d’Espais Públics, Equipaments Municipals; Via Pública: 
Seguretat, Protecció Civil i Mobilitat; Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.  

 
 
 
Segon.-  Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent de 
cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup 
ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal. 
També formarà part de cada Comissió Informativa la regidora no adscrita. 
 
 
Tercer.-  D’acord amb les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden 
integrades de la següent manera: 
 
 
� CIM ÀREA  DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
Pre sident:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
   Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
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Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
 
 

En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 
 
 

 
 

� CIM ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMC I TERRITORI 
 
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 

Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals:   Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent: Dolors Guillen Mena (CiU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo  (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 

En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 
 

 
� CIM ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 

 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vocals:  Isabel Martínez Cid (CiU) 

Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 

   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
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Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 

 
 

� CIM ÀREA DE VIA PÚBLICA, SOSTENIBILITAT I ESPAIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS  

 
President:  Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals:  Josep Ma Font i Morera (CiU 

Suplent: Núria Calpe i Marquet (CIU) 
Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

   Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 

En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 
 
 
Quart.-   Les Comissions Informatives Municipals es reuniran per convocatòria per escrit del 
seu President, feta amb 2 dies hàbils d’antelació, amb la periodicitat i dia i hora fixes que 
s’acordi en el si de la Comissió, i se’ls assignen les següents funcions, que determina l’article 
52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l’àmbit de la seva àrea respectiva, i 
concretament: 
 
a) Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la Comissió. 
b) Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió. 
c) Debat de les línies d’actuació de les Conselleries que integren la Comissió. 
d) Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que hagin de 

ser sotmesos a l’aprovació del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern Local. 
e) Rebre informació sobre els decrets signats per l’Alcalde i els seus delegats. 
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 Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l’Ajuntament que no en formin part, 
els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM). 
 
 
 
Cinquè.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 
 
� Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 

totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 
 

President:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
         Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
 

Vocals:   Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
         Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU) 

Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 

Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 
   Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 

Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 
 
 
� Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 

de la Corporació.  
 

President:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
   Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent:  Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
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Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
En absència del President el suplent assumirà la funció de Vicepresident. 
 
 
Sisè.-  La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, els 
problemes organitzatius no contemplats en el present acord.” 

 
 

 
 

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

reestructuració que presenten no la veu clara. Sobretot pel que fa a l’aglutinament de 

competències dins d’una mateixa comissió informativa. Entenem que això és una qüestió que 

qui més ha de dir és el govern municipal, ens pot agradar més o menys però són ells qui han 

de dir com pensen distribuir les pròpies àrees i comissions que ells mateixos estan presidint i 

tenen competències. Nosaltres votarem favorablement perquè s’ha de tenir en compte la 

devastadora minoria amb la que està governant el partit socialista. 

 
 

 

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

replica que no està d’acord amb la Sra. Lora. Només faig una reflexió a nivell formal. Dels 27 

regidors, hi ha 14 que no tenen dedicació exclusiva i per tant han de conciliar la seva vida 

professional amb la seva vida política i han adequat el horari per poder assistir a les 

comissions informatives. Aquests canvis de dies, afecten, no només al govern municipal, sinó 

a tots els regidors que estem a l’oposició i que intentem compaginar la vida professional amb 

la política. Entenc que no s’ha tingut en compte. Penso que és cosa de tots. 

 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que la Sra. Polvillo. Té tota la raó. Crec que no han estat 

prou encertats i al menys els dies que es proposen es podrien discutir, crec que no és 

irreversible. S’ha d’intentar que el màxim de persones possibles puguin assistir. Nosaltres ens 

abstenim. Entenem que la situació és molt complicada però també entenem que és potestat 

del govern fer aquests tipus de canvis, com també ho és anomenar càrrecs de confiança. Ens 



 27 

abstindrem però en aquest sentit crític que ha expressat la Sra. Polvillo. Sr. Jerez, no es tracta 

de fer més comissions amb temes més densos sinó que moltes vegades hi ha alguns temes 

que tampoc necessitarien massa explicació i s’allarguen indefinidament. Hem de mirar de ser 

més eficients a l’hora de presentar els temes, considerant els handicaps que tenim tots en 

aquest moment.  

 

 

 

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

manifesta un parell de coses. La primera, perquè estem debatent sobre aquest punt. Em ve 

una reflexió, quantes vegades hem sol·licitat en aquest ple tots, hem parlat d’autonomia local, 

hem parlat que les finances dels ajuntaments estan molt mal tractades per part de tots els 

grups, i al cap i a la fi estem en aquesta situació i ens estem queixant tots. La segona, em 

resulten estranyes algunes de les reflexions que s’han fet, perquè tornem a la situació que ja 

s’havia viscut en altres mandats, que sempre han estat 4 comissions informatives. Ha estat 

així sempre ens reuníem més vegades. Que aquests mandat fossin 5 potser era pels recels 

dels socis de govern. M’afegeixo a la petició que ha fet el Sr. Martínez d’eficiència i eficàcia. 

No és necessari arribar al nivell de detall que s’arriba i després deixar temes més importants 

per passar-los a corre cuita. Aquest mandat està acabat, amb sis regidors és impossible tirar 

endavant un Ajuntament i una ciutat de les dimensions de Mataró, també entenc que no és 

culpa del govern, no és la seva decisió. Nosaltres sempre ens havien abstingut, però degut a 

l’excepcionalitat del moment, creiem que mereixen el nostre recolzament i votarem a favor. 

 
 
 

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

per al·lusions. En algun temes de gestió municipal segur que ens podem posar d’acord i 

dialoguem, però en altres temes estem molt distants. Només el Sr. Bote i jo sabem les 

vegades que he demanat durant mesos algun gest, i que la situació és excepcional ho ha dit 

vostè i estic plenament d’acord. Estic d’acord amb el Sr. Jérez que el àmbit del pacte en 

política local ha funcionat bé i preveia que poguessin haver diferències en política nacional i 

supramunicipal, però ha arribat un punt que aquestes diferències ens han superat. Crec que 

ho entenen perfectament d’aquí el seu interès avui en parlar-ne quan estem parlant d’altres 

coses. El Sr. López no tant, però el Sr. Ferrando s’ha ofert per formar part del govern, per tant 

si són sis és perquè volen, perquè tenen gent que es pot incorporar i encara pot reflectir millor 
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el que està passant en el país. El greu és que el govern només representa 7500 vots de 

46000 vots que es van emetre al 2015. Però avui no hem vingut a parlar de això. Avui fa un 

mes que tots dos Jordis estan empresonats tenim 8 consellers empresonats i 4 consellers i el 

president a l’exili i això no és una situació normal. El comportament dels partits fora d’aquí té 

molt a veure amb la capacitat de poder treballar junts, que no vol dir que hagi de fallar la 

capacitat de diàleg. Crec que en els punts que hem debatut fins ara, qui més ha fet costat als 

canvis i els ha facilitat ha estat el nostre grup a l’hora de votat els nomenaments a les noves 

presidències. Quatre comissions havia en el mandat passat i d’altres anteriors. A la comissió 

de drets socials i serveis a les persones estan gairebé tots, això és estrany, de sis regidors del 

govern, cinc formen part d’aquesta comissió, això si que és anormal. Potser era millor 

mantenir l’estructura que hi havia, ja que queden 15 mesos per a la fi del mandat ni amb unes 

eleccions a la vista. Qualsevol canvi necessita una adaptació i amb el temps que queda i les 

circumstàncies que estem, això no és massa responsable. També ens preocupa el punt 4 

d’organització. Del punt 7 ja s’ha parlat. Quan mirem el decret d’organització, bé, però quan 

passem al quadres, es compleix allò que el paper tot ho aguanta, però això és molt complicat, 

des de que estan mal fets fins que quan es fa un organigrama s’ha d’especificar molt bé quina 

és l’escala de direcció, jo no la veig. La meva visió és que la participació es desintegra, 

l’agència de suport a l’associacionisme necessita una aposta ferma, ha de donar serveis a 

totes les entitats i ho està fent. S’ ha de dotar de recursos humans i econòmics, per programar 

als centres cívics s’han de tenir diners. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

respon que la moció no es pronuncia sobre els dies en que es faran les comissions, només és 

una proposta que no vincula; no hi ha cap problema en revisar l’adequació dels dies que 

proposem, en tot cas no es determina avui els dies de cadascuna de les comissions. Que si 

són més denses o no, l’únic que podem fer són instruccions per agilitzar-les i evitar que siguin 

molt denses en temes que no hagin de passar per les comissions informatives, buscant altres 

mètodes d’informar als regidors. 

 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

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

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

Vots en contra: 13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

 

 

Per tant, no s’aprova la proposta precedent amb el nº 7 de l’ordre del dia.  

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8 i 9 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 

 

8   - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

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

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

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

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

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

ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
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9  -  INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL TERCER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

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

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 3r  trimestre de 
2017. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 
 

 
 
 

1. Pagaments realitzats 3r trimestre 2017 
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Resum de pagament realitzats en el segon 

trimestre
Període mig de 

pagament 
(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 57,91 1.565 6.131.109,37 2.037 2.930.755,11
Consorci TDT 19,74 3 4.366,17 0 0,00
CMAC 54,00 25 19.409,18 6 3.548,34
Consorci Xarxa Act. Culturals 37,40 30 25.996,13 1 104,45
Aigües de Mataró 53,40 713 2.240.804,74 141 305.473,08
Fundació Hospital 7,26 136 93.446,02 5 5.275,40
Fundació Tecnocampus 44,50 637 659.544,94 86 206.593,56
Fundació Unió de Cooperadors 12,46 28 8.064,81 0 0,00
Mataró-Audiovisual 32,89 126 126.856,41 1 6.594,50
Parc Tecnocampus 54,72 115 284.912,87 22 83.042,66
PUMSA 49,63 733 726.204,76 118 349.946,90
TOTAL 54,91 4.111 10.320.715,40 2.417 3.891.334,00

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

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 54,91 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 4.111  pagaments, 
d’import global 10.320.715,40 €. 
 
 

 
 
 

 
Durant el 3r trimestre de 2017, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 

 
 
 

 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al final 

del segon trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 31,53 1.784 4.684.480,54 453 624.773,30
Consorci TDT 0,00 0 0,00 0 0,00
CMAC 14,83 12 12.288,38 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 17,85 4 2.499,41 0 0,00
Aigües de Mataró 55,42 123 1.090.338,91 47 50.464,71
Fundació Hospital 41,08 7 4.105,79 1 163,35
Fundació Tecnocampus 47,85 80 146.973,96 24 15.824,68
Fundació Unió de Cooperadors 0,00 0 0,00 0 0,00
Mataró-Audiovisual 8,85 22 170.737,20 0 0,00
Parc Tecnocampus 38,43 24 90.645,22 2 4.453,09
PUMSA 25,44 154 558.622,82 3 723,38
TOTAL 34,63 2.210 6.760.692,23 530 696.402,51

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 
trimestre

Fora del període legal de pagament al 
final del trimestre

 
 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 34,63 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.210 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 6.760.692,23 €. 
 
 
 

 
 
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

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

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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2014 PMP global variació
* setembre 20,35
* octubre 21,05 0,70
* novembre 21,71 0,66
* desembre 16,97 -4,74
* 2015 PMP global variació
* gener 17,98
* febrer 26,91 8,93
* març 19,42 -7,49

abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14
octubre 8,31 -9,67
novembre 8,67 0,36
desembre 1,65 -7,02

2016 PMP global variació
gener 15,27
febrer 8,11 -7,16
març 2,02 -6,09
abril 5,57 3,55
maig 5,40 -0,17
juny 4,98 -0,42
juliol 3,65 -1,33
agost 4,57 0,92
setembre 11,57 7,00
octubre 4,40 -7,17
novembre 3,87 -0,53
desembre -4,41 -8,28

2017 PMP global variació
gener 12,32 
febrer 9,49 -2,83
març 2,94 -6,55
abril 7,93 4,99
maig 11,70 3,77
juny 10,66 -1,04
juliol 8,15 -2,51
agost 11,99 3,84
setembre 17,79 5,80

Evolució PMP global

 
 

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

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, felicita als equips 

tècnics econòmics per l’informe tan exhaustiu i amb tanta qualitat i quantitat d’ informació que 

ens fan; ens anirà bé per preparar les al·legacions a les ordenances. En quant a l’ informació 

de la lluita contra la morositat, de la pròpia informació podem veure que els pagaments 

realitzats durant el tercer trimestre de 2017 han estat en un termini mig de 55 dies, però 

destacaria que el 37% del total d’operacions que apareixen a la segona columna, encara 

estan pendents i fora del període legal de pagament. En el cas particular de l’Ajuntament de 

Mataró, són 1500 pagaments dins del termini legal, però 2037, el 56%, fora del termini legal. 
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Tot i que són uns números molt bons els que presenta l’Ajuntament de Mataró tenen un marge 

de millora encara significatiu. 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10, 11 i 12 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 
Direcció de Recursos Humans 

 

10  -  APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

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

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 

 
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre 
de 2016, aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2017, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 16 de 
febrer de 2017, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
 
Segons informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans, de data 3 de novembre de 2017, que consta en el present expedient i que 
es dóna per reproduït, es proposen unes modificacions que afecten la plantilla de personal 
funcionari, a la de personal laboral i a la de personal eventual d’aquesta Corporació, respecte 
de les quals es detalla el seu cost econòmic. 
 
De l’informe indicat es desprèn que aquesta proposta de modificació de les plantilles 
esmentades es poden classificar atenent el tipus de règim jurídic del personal al servei de les 
administracions públiques en: 
 
Plantilla de personal funcionari 
A) Servei de Benestar Social: 

- Creació de set places de treballador/a social, subgrup A2, de l’Administració Especial, 
Subescala Tècnica. 

- Creació de dues places d’educador/a social, subgrup A2. 
- Creació de dues places de TAE psicòleg/oga, subgrup A2, de l’Administració Especial, 

Subescala Tècnica. 
- Creació de dues places d’administratiu/va, subgrup C1, de l’Administració General, 

Subescala administrativa. 
B) Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge: 
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      -  Incloure en la plaça de TAE Arquitecte, subgrup A1, de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala Tècnica, l’observació següent: “A reconvertir a Tècnic/a Superior, 
subgrup A1, un cop es jubili la persona ocupant”. 

C) Àmbit Social: 
      -  Modificació de la denominació de totes les places d’assistent/a social, subgrup A2, a 

treballador/a social. 
 
D) Varis: 
      - Incloure en quatre places d’auxiliar de serveis, subgrup C2, l’observació següent: 

“Passarà a plantilla de personal laboral quan es cobreixi de manera definitiva”. 
      - Incloure en dues places de conserges, grup AP, l’observació següent: : “Passarà a 

plantilla de personal laboral quan es cobreixi de manera definitiva”. 
      - Creació d’una plaça de Tècnic/a Superior, subgrup A1, de l’Escala d’Administració 

Especial, Subescala Tècnica. 
- Creació de dues places d’auxiliar administratiu, subgrup C2, de l’Escala d’Administració 

General, subescala Auxiliar. 
 

Plantilla de personal laboral  
- Incloure en una plaça d’educador/a social, subgrup A2, l’observació següent: “Passàra 

a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en una plaça de tècnic/a de cultura, subgrup A2, l’observació següent: 

“Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en una plaça tècnic/a de suport, subgrup C1, l’observació següent: “Passàra a 

plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en tres places d’auxiliar administratiu/va UC, subgrup C2, l’observació 

següent: “Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera 
definitiva”. 

- Incloure en una plaça d’auxiliar administratiu/va CFA, subgrup C2, l’observació 
següent: “Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera 
definitiva”. 

 
Plantilla de personal eventual 
Segons informe emès per la Directora de Recursos Humans, de data 23 d’octubre de 2017, 
que consta en el present expedient i que es dóna per reproduït, es proposa una modificació en 
la denominació de la plaça de coordinador/a de l’Àrea de Serveis Territorials, ocupada 
actualment. Per tant es proposa: 

- Modificació de la denominació de la plaça de coordinador/a d’àrea de Serveis 
Territorials, a la d’assessor/a, desapareixent la denominació de coordinador/a per 
aquesta tipologia de personal atès que no s’ajustaria correctament a les 
consideracions generals sobre els llocs de treball d’assessor/a municipal de personal 
eventual. 

 
Aquesta proposta de modificació de la plantilla ha estat tractada en la corresponent Mesa 
Paritària, en sessió celebrada en data 6 de novembre de 2017, tal i com consta a la 
corresponent acta, que s’incorpora a l’expedient.   
 
L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que “l’entitat local aprovarà anualment la 
plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el 
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total de les retribucions del personal que es dedueixi d’aquella i de la relació de llocs de treball 
serà  un dels documents que integraran el pressupost.” 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, 
o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir 
en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi l’expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
 
L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no requereix la publicació de 
tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que correspon  al Ple municipal l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
 
L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la modificació de les 
plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la 
modificació d'aquell. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, regula a l’article 283.4 que “S'ha de trametre còpia de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el 
termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.”. 
 
La plantilla s’ha d’ajustar a les previsions fetes per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, de conformitat amb l’article 134.4 de la 
Constitució Espanyola. 

 
Per l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017 

en el sentit següent: 
 
 
Plantilla de personal funcionari 
 
A) Servei de Benestar Social: 

- Creació de set places de treballador/a social, subgrup A2, de l’Administració Especial, 
Subescala Tècnica. 
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- Creació de dues places d’educador/a social, subgrup A2. 
- Creació de dues places de TAE psicòleg/oga, subgrup A2, de l’Administració Especial, 

Subescala Tècnica. 
- Creació de dues places d’administratiu/va, subgrup C1, de l’Administració General, 

Subescala administrativa. 
 
B) Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge: 
      -  Incloure en la plaça de TAE Arquitecte, subgrup A1, de l’Escala d’Administració 

Especial, Subescala Tècnica, l’observació següent: “A reconvertir a Tècnic/a Superior, 
subgrup A1, un cop es jubili la persona ocupant”. 

 
C) Àmbit Social: 
      -  Modificació de la denominació de totes les places d’assistent/a social, subgrup A2, a 

treballador/a social. 
 
D) Varis: 
      - Incloure en quatre places d’auxiliar de serveis, subgrup C2, l’observació següent: 

“Passarà a plantilla de personal laboral quan es cobreixi de manera definitiva”. 
      - Incloure en dues places de conserges, grup AP, l’observació següent: : “Passarà a 

plantilla de personal laboral quan es cobreixi de manera definitiva”. 
      - Creació d’una plaça de Tècnic/a Superior, subgrup A1, de l’Escala d’Administració 

Especial, Subescala Tècnica. 
- Creació de dues places d’auxiliar administratiu, subgrup C2, de l’Escala d’Administració 

General, subescala Auxiliar. 
 

Plantilla de personal laboral  
- Incloure en una plaça d’educador/a social, subgrup A2, l’observació següent: “Passàra 

a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en una plaça de tècnic/a de cultura, subgrup A2, l’observació següent: 

“Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en una plaça tècnic/a de suport, subgrup C1, l’observació següent: “Passàra a 

plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera definitiva”. 
- Incloure en tres places d’auxiliar administratiu/va UC, subgrup C2, l’observació 

següent: “Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera 
definitiva”. 

- Incloure en una plaça d’auxiliar administratiu/va CFA, subgrup C2, l’observació 
següent: “Passàra a plantilla de personal funcionari quan es cobreixi de manera 
definitiva”. 

 
Plantilla de personal eventual 
      - Modificació de la denominació de la plaça de coordinador/a d’àrea de Serveis 

Territorials, a la d’assessor/a, desapareixent la denominació de coordinador/a per 
aquesta tipologia de personal. 

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

còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, exposa 

que en el punt 10 s’abstindrà i en els punts 11 i 12 que tenen relació amb la policia local de 

Mataró votarem favorablement. Ens alegrem que s’hagi arribat a una entesa amb els sindicats 

de la policia local i els hagin escoltat, fent efectives les seves reivindicacions. Esperem que el 

govern municipal treballi amb els sindicats de la policia local de Mataró, però nosaltres com a 

grup municipal exigim més transparència per part del govern i del grups de l’oposició sobre el 

cost de la policia local. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que pel que fa a la 

proposta 10 entenem una vegada més que hi ha múltiples modificacions, i moltes d’elles 

no tindríem cap problema a aprovar-les, però ja ho hem vist altres vegades, feu una barreja on 

tot te cabuda. Així, respecte a la proposta en la seva totalitat, i encara que ens sàpiga greu, 

l’actual marc normatiu impedeix la creació de noves places i l'augment del capítol 1 

de pressupostos en més d’un 1%. Encara que l'informe jurídic ens marqui una necessitat de 

complir la Llei General de pressupostos de l'Estat de 2017, no consta l'informe de fiscalització, 

encara que no era preceptiu, ni indica clarament que s’està complint, sols diu que la 

plantilla és té que ajustar a les previsions. Votarem en contra. Pel que fa al punt 11 estem 

d’acord que s’apugin salaris als agents però existeix una limitació respecte a la valoració dels 

llocs de treball, i encara que no ens agradi, el PP prohibeix les valoracions de llocs de treball 

amb caràcter general que és el que proposa aquí. Només es poden fer de manera singular per 

necessitats del servei. És per això que en els punts 11 i 12 votarem en contra. 

 

 

 

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

que davant del que ha dit la Sra. Martínez caldria un aclariment del Govern perquè tots 

estiguéssim més tranquils. Nosaltres votarem a favor perquè creiem que és una necessitat 

ampliar la plantilla sobretot als serveis socials, i ho hem demanat per majoria tots els grups 

d’aquest Ajuntament. Per tant votarem a favor del 10 i del 11. Al punt 12 també votarem 
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favorablement però voldríem fer alguna reflexió. Cal felicitar als representants sindicals i 

al Sr Jérez perquè finalment hàgim arribat a aquest acord. El que es demanava des de la 

policia era una valoració correcta de la seva feina. Queda pendent el tema dels materials i els 

vehicles amb els quals estan treballant la nostra policia. Per tant celebrem que s’arribi aquest 

acord però crec que hem d’anar més enllà en quan a l’organització i l’equipament de la policia 

en quant a material i vehicles ja que alguns estan força malmesos. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que s’afegeix a la petició del Sr. Lopez en relació a la 

intervenció de la Sra. Martínez. La part social representada pels sindicats tenen experiència i 

són coneixedors del tema però pot passar que se'ls hi hagi passat això; davant la 

insinuació de què les coses no s’estan fent bé necessitem seguretat jurídica i agrairia al Sr. 

Jérez que ens aclarís els dubtes i si no és així haurem de canviar el nostre vot. 

 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que el seu vot serà favorable i felicitar al govern per l’acord establert amb 

la policia municipal, tenint en compte que era un llarg contenciós i va en via de solucionar- se. 

Creiem que la plantilla s’ha de renovar i que és important agafar bons professional qualificats 

per donar servei de qualitat, però puntualitzem, que és important la política de personal. En 

el món privat s’ha fet esforç per augmentar la productivitat i eficàcia i en el sector de la política 

de recursos humans de l’ajuntament s’ha de tenir criteris perquè no hagin greuges 

comparatius. Aquest llocs de treball són per entrar dins de la funció pública els que fins ara 

eren interins, la qual cosa és positiva. Nosaltres votarem a favor. 

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

d’acord amb el punt 10. El sr Jérez ha destacat el mateix que nosaltres, que són les tretze 

noves persones a l’àrea de benestar social increment fruit de l’esforç de la generalitat i del nou 

conveni subscrit en l’àrea d’acció social i que amplia el supòsit de subvenció a personal 
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administratiu. A més subvencionen el seu cost en un 66%. De la mateixa manera que alguns 

sindicats plantejàvem dubtes, no veiem clar el canvi de denominació de coordinador a 

assessor i ens abstindrem. En quant al punt 11 el tema destacat és l’acord amb el sindicat de 

la policia local que fa referència a complements de perillositat que estaran en el complement 

específic que englobarà tot i que suposarà un cost de 500.000 €. Estem satisfets de com ha 

anat la negociació però vull recordar que la reivindicació de la policia no era només econòmica 

i l'acord ens soluciona només la part econòmica. El clima laboral, l’organització millorable dels 

serveis i els criteris de gestió no els veiem reflectits en l'acord. Així que ens abstindrem en 

aquest punt i en el punt 12. 

 

 

 
 
 
 
La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, celebra 

l'acord amb el sindicat de la policia i d'haver arribat al consens comú. Respecte al punt 10, 

encara que estem d’acord amb totes les modificacions que hem d’aprovar, tenim observacions 

a fer. Pel que fa a les modificacions que afecten l’àrea d’organisme en alguns aspectes el que 

es proposa és reforçar l’estructura dels funcionaris executius per convertir-los en càrrecs de 

confiança i no per reforçar la plantilla tècnica. S’està augmentant la plantilla amb càrrecs de 

directius i no pas amb el personal tècnic que són els que fan que l’ajuntament funcioni. Això 

comporta un augment de la prestació econòmica. Respecte a les modificacions en l’àrea de 

benestar social, celebrem que es compleixi les ràtios que estableix la llei i ens alegrem per les 

persones que ocupen aquestes places, però entenem que s’ha de fer en el menor temps 

possible, i s’hauria de solucionar abans d’acabar l’any. Ens costa d’entendre que ens diguin 

que la majoria de modificacions que es fan no tenen cap cost. Haurien de dir que el cost 

existeix, però que es compensen amb les nòmines que els regidors del grup municipal hem 

deixat de cobrar des de que no som al govern, però com ja estava contemplada la despesa 

per això no comporta cap despesa extra en el pressupost del 2017. Demanem sinceritat i que 

ens expliquin les coses com son. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

respon que, des del punt de vista de la legalitat, les valoracions dels llocs de treball d’acord 

amb la llei de pressupostos generals del l’estat, no poden ser globals o generals. Tenim un 

ajuntament de més de 1.100 treballadors i aquesta valoració no afecta ni a 170 treballadors, 

per tant no és global. L’any passat es va fer amb el col·lectiu d’auxiliars de serveis, de 

conserges i d’oficials d’oficis. Aquest any ja l’hem acordat amb la policia i estem acabant amb 

el de personal administratiu, i l’any vinent seran altres col·lectius. Això s’ha de fer de forma 

periòdica, però no poden ser globals, ni ho són. En quant a les quantitats, existeixen els 

documents comptables corresponents per la previsió i dir que la cartera de serveis socials ens 

costarà 18.000 € i l’any vinent el que són retribucions directes 100.000€. L'any vinent, malgrat 

les subvencions, augmentar la plantilla tindrà un cost. No només perquè tinguem un pla 

d’ajust, tots els ajuntaments estem fiscalitzats, i una de les més fortes són les retributives i les 

de capítol 1. Si es detecta un desviament de capítol 1 o de retribucions d’algun col·lectiu, 

rebrem un informe demanant explicacions. Sinó fos per aquest motiu, la negociació col·lectiva 

quedaria reduïda a petites coses. Tots els sindicats amb representació a l’ajuntament han 

acordat tot això i no només pensem que és legal sinó també que és un bon acord. 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró insisteix que tenen 

conceptes diferents del que és singular i global. Entenem que singular afecta a una o dues 

persones i es un tema excepcional. S’estan donant de manera fraccionada totes les 

propostes, per bloc i en l'àmbit de departaments, per tant mantenim la nostra argumentació i 

això ho diu la llei. Troben a faltar informes d’intervenció i secretaria acreditant si realment es 

compleix amb els preceptes. Seguim mantenint per tant el nostre vot.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que la representant de Convergència i Unió ha dit que es 

destinaven molts diners als camps de futbol i fins fa poc la regidoria d’esports la portaven 

vostès. Precisament nosaltres vam protestar sobre la destinació de diners a camps de futbol 

en contra de destinar-los a benestar social, ens sembla d’un gran cinisme i hauria d’acceptar 

la seva responsabilitat en tot això. No estem d’acord amb aquests comentaris. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix que cal no confondre la despesa corrent 

amb la inversió, ja que són coses molt diferents. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

Abstencions: 12,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).    

 

 

 

11  -  APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

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

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre 
de 2016, aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2017, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 16 de 
febrer de 2017, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
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Actualment, es proposen una sèrie de modificacions que afecten l’esmentada relació de llocs de 
treball vigent que, per raons organitzatives, és convenient dur a terme, segons es justifiquen en 
l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans, de data 31 d’octubre de 2017, que consta en el present expedient i que es dóna per 
reproduït. Aquestes modificacions són les següents:  
 

- Modificació del complement específic dels llocs de treball de l’àmbit policial (s’inclou en 
aquest complement els actuals plusos de policia de barri o festivitat, així com el nou 
sistema de retribució del plus de responsabilitat-perillositat). 

- Valoració i modificació de la denominació del lloc de treball de cap de secció Arxiu 
Municipal a cap de secció Gestió Documental i Arxiu. 

- Modificació de les condicions d’accés al lloc de treball de cap de secció de Consum per 
tal que el personal amb places del subgrup A1 i subgrup A2 puguin concórrer en la 
provisió d’aquest lloc de treball. 

- Modificació de les condicions d’accés al lloc de treball de tècnic de planificació 
estratègica incorporant el personal funcionari amb plaça del subgrup A2, així com el 
personal laboral. 
 

Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 2 de novembre de 2017.  
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessió de dates 11 de juliol de 2017 i 2 de novembre de 2017, 
segons es recullen a les actes corresponents, que s’incorporen igualment al present 
expedient. 
 
Atesos els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 283 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, que regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de treball, la seva 
modificació i la seva finalitat.  
 
Atès l’article 31 del mateix Reglament, en el sentit que la relació de llocs de treball s’ha 
d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
Pel que respecte a l’òrgan competent, disposa l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la 
relació de llocs de treball i les modificacions que es produeixin.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost 
anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2017, 
que afecta als llocs detallats més amunt, en els termes continguts a l’informe emès pel Servei 
de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans, de data 31 d’octubre 
de 2017. 
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Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB.” 
 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

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

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4) i membres del grup 

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

 

 

 

12  -  APROVAR LA MODIFICACIÓ ARTICLE 25.2 DEL TEXT ÚNIC 

DELS ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE 

LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 

 
“Vist l’Acord per a la resolució del conflicte col·lectiu del personal de Policia Local, de data 29 
de juny de 2017, signat pels representants del Govern Municipal i els Representants de les 
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seccions sindicals SPPM-CAT, CSIF i UGT, en el que es proposa, com a Segon Acord, el 
següent: 
 
“Segon.- Valoració dels llocs de treball i aplicació del factor de perillositat. 
 
L’Ajuntament es compromet a donar les instruccions oportunes perquè, d’ofici, es presenti una 
proposta d’integració dels actuals plusos de festivitat i de policia de barri, per al conjunt de la 
plantilla, com a factors inherents al complement específic dels diferents llocs de treball de 
policia. D’aquesta forma les retribucions brutes anuals dels agents de carrera siguin de 28.418 
euros, en comptes dels actuals 26.510 euros. El calendari d’aplicació seria el previst per a 
l’aprovació de la relació de llocs de treball, durant aquest 2017. 
 
L’Ajuntament proposa el reconeixement del factor perillositat dins del complement específic 
per un import total de 2.893,03 euros anuals (206,65€ en les 14 mensualitats del Complement 
Específic). Aquesta proposta hauria de ser estudiada i informada en comissió de treball, de 
forma equivalent a la que s’ha fet en d’altres col·lectius, i posteriorment validada per la Mesa 
General. 
 
Si s’arriba a un acord i aquesta proposta es ratificaria a la Mesa General, d’acord amb les 
previsions legals i pressupostàries, l’Ajuntament es compromet a aplicar el 75% de l’increment 
del factor perillositat (2.169,77€ anuals, 154,98€ mensuals) amb efectes 01/01/2018. La resta 
tindria efectes 01/01/2019. 
 
Aquests imports quedarien integrats al complement específic i, per tant, els increments futurs 
serien els que determinin les Lleis de Pressupostos per aquest complement.” 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2017, la Mesa General de Negociació del Personal Funcionari 
de l’Ajuntament de Mataró va aprovar l’acord per a la resolució del conflicte col·lectiu del 
personal de la Policia Local, signat el dia 29 de juny de 2017. 
 
Atès que en data 2 de novembre de 2017, tant la Mesa General de Negociació del Personal 
Funcionari com la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Mataró 
han acordat la modificació de la Relació de Llocs de Treball per incorporar els acords de la 
mesa de conflicte de l’àmbit de la Policia Local, segons el text que es va avançar per correu 
electrònic i que es reprodueix en l’acta aixecada de la sessió i que s’incorpora al present 
expedient, en els termes següents: 
  
 
1) Es modifica l’article 25.2, sobre les retribucions complementàries i, en concret, respecte els 
complements específics, en els següents sentits: 
 
Poden existir també com a complements específics els següents:  
 
Es substitueix l’apartat a) de tal manera que quedarà redactat de la següent forma: 
 
“a) Complement de responsabilitat- perillositat: 
 
Aquest complement és d’aplicació als llocs de treball del cos de policia local i la seva 
retrubució considera conjuntament els factors de responsabilitat i el de perillositat valorats al 
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màxim nivell en un escenari de nivell d’alerta 4 sobre 5.  El nou import és de 2.893,03 euros 
anuals repartits en 14 mensualitats doncs s’inclouen les pagues extraordinàries. 
 
Aquesta  nova valoració serà efeciva a partir de l’1 de gener 2018 i s’apliacarà gradualment 
de la  següent manera  : 
 
A partir de l’01/01/2018 s’abonarà el 75% de l’import pactat, és a dir, 2.169,77 euros anuals; 
154,98 euros repartits en  14 mensualitats.  
 
I l’01/01/2019 s’abonarà el 25% restant esdevenint un pagament íntegre de la quantia 
acordada. . 
 
Atès que dits imports quedaran integrats al Complement específic, a partir del 2020, els 
increments futurs seran els que determin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest 
complement”. 
 
 
(dins l’apartat c) 
 
“Pel que fa al cos de la policia local, el Complement específic de dia festiu és aquell que 
retribueix el fet que una part de la  jornada laboral habitual dels policies es presti durant els 
diumenges o els dies festius del calendari oficial laboral, essent incompatible amb la 
percepció del complement específic de policia de barri.  
 
Els llocs de treball del cos de policia local passen a tenir el complement per treballar en dies 
festius integrat dins el complement específic. Els imports integrats són els següents:  
 
Agents: 137,63€ 
Caporals: 159,90€ 
Sergent: 190,18€ 
Sotsinspector:209,83€ 
  
Atès que dits imports quedaran integrats al Complement específic, els increments futurs seran 
els que determin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest complement.” 
 
 
e) Complement específic de servei de grua: queda eliminat 
 
  
“g) Complement específic de policia de barri:  
 
Complement que retribueix les funcions de policia de barri i que és incompatible amb la 
percepció del complement específic de dia festiu policia local, atès que no realitzen funcions 
ni diumenges ni dies festius. 
 
Els llocs de treball del cos de la policia local passen a tenir el complement per treballar en 
funcions de policia de barri integrats dins el complement específic i, per tant, els increments 
futurs seran els que determinin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest 
complement.  
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Els imports integrats són els següents:  
 
Agents: 137,62€ 
Caporals: 159,90€” 
 
 
i)  Complement específic de responsabilitat sobre plans integrals: queda eliminat 
 
 
Es substitueix l’apartat j) de tal manera que quedarà redactat de la següent manera: 
 
 
j) Complement específic de serveis auxiliars protocol·laris: 
 
“Aquest complement retribueix les tasques dels auxiliars de servei i conserges que donen 
suport a casaments i actes institucionals en general. L’import és de 95,27 euros mensuals”.  
 
L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP en endavant), regula les matèries 
objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada 
Administració Pública. I, concretament, la lletra b) “ La determinació i aplicació de les 
retribucions complementàries dels funcionaris.”.  
 
 
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Modificar l’article 25.2 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu a les retribucions complementàries dels funcionaris d’aquesta Corporació, en concret, 
respecte els complements específics, amb la següent redacció: 
 
“a) Complement de responsabilitat- perillositat: 
 
Aquest complement és d’aplicació als llocs de treball del cos de policia local i la seva 
retrubució considera conjuntament els factors de responsabilitat i el de perillositat valorats al 
màxim nivell en un escenari de nivell d’alerta 4 sobre 5.  El nou import és de 2.893,03 euros 
anuals repartits en 14 mensualitats doncs s’inclouen les pagues extraordinàries. 
 
Aquesta  nova valoració serà efeciva a partir de l’1 de gener 2018 i s’apliacarà gradualment 
de la  següent manera  : 
 
A partir de l’01/01/2018 s’abonarà el 75% de l’import pactat, és a dir, 2.169,77 euros anuals; 
154,98 euros repartits en  14 mensualitats.  
 
I l’01/01/2019 s’abonarà el 25% restant esdevenint un pagament íntegre de la quantia 
acordada. . 
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Atès que dits imports quedaran integrats al Complement específic, a partir del 2020, els 
increments futurs seran els que determin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest 
complement”. 
 
 
(dins l’apartat c) 
 
“Pel que fa al cos de la policia local, el Complement específic de dia festiu és aquell que 
retribueix el fet que una part de la  jornada laboral habitual dels policies es presti durant els 
diumenges o els dies festius del calendari oficial laboral, essent incompatible amb la 
percepció del complement específic de policia de barri.  
 
Els llocs de treball del cos de policia local passen a tenir el complement per treballar en dies 
festius integrat dins el complement específic. Els imports integrats són els següents:  
 
Agents: 137,63€ 
Caporals: 159,90€ 
Sergent: 190,18€ 
Sotsinspector:209,83€ 
  
Atès que dits imports quedaran integrats al Complement específic, els increments futurs seran 
els que determin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest complement.” 
 
 
  
“g) Complement específic de policia de barri:  
 
Complement que retribueix les funcions de policia de barri i que és incompatible amb la 
percepció del complement específic de dia festiu policia local, atès que no realitzen funcions 
ni diumenges ni dies festius. 
 
Els llocs de treball del cos de la policia local passen a tenir el complement per treballar en 
funcions de policia de barri integrats dins el complement específic i, per tant, els increments 
futurs seran els que determinin, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos per aquest 
complement.  
 
Els imports integrats són els següents:  
 
Agents: 137,62€ 
Caporals: 159,90€” 
 
 
Es substitueix l’apartat j) de tal manera que quedarà redactat de la següent manera: 
 
 
j) Complement específic de serveis auxiliars protocol·laris: 
 
“Aquest complement retribueix les tasques dels auxiliars de servei i conserges que donen 
suport a casaments i actes institucionals en general. L’import és de 95,27 euros mensuals”.  
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SEGON.-  Eliminar els apartats e) i i) de l’article 25.2 del Text únic dels acords municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament 
de Mataró, relatius als complements específics de servei de grua i al de responsabilitat sobre 
plans integrals. 
 
TERCER.-   Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Mataró.”  
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

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

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4) i membres del grup 

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

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Juan Carlos Jerez, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 
Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

13 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL REAJUSTAMENT DEL PATI 

D’ILLA ENTRE ELS CARRERS CAMÍ RAL  I  ALCALDE ABRIL. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació per al reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i alcalde Abril, a 
petició de la iniciativa privada de Francisco Cabot Recto, propietari dels terrenys objecte de la 
modificació proposada. 
 
La finalitat d’aquesta Modificació es canviar la qualificació d’una superfície del pati d’illa no 
edificable, situat en sòl urbà consolidat, de forma que de zona industrial,clau 2a, passi a zona 
residencial, clau 1c. 
 
El pati d’illa està entre dues qualificacions, el front residencial del Camí Ral, clau 1c, i l’activitat 
industrial del carrer Alcalde Abril i Méndez Núñez, clau 2a. S’utilitza com jardí dels habitatges 
situats en front al Camí Ral, tot i que la seva qualificació urbanística forma part de la zona 
t’industria urbana, clau 2a.  
 
És més coherent incloure aquest jardí dins la zona residencial, de forma que compleixi  amb el 
planejament vigent els nous paràmetres de condicions d’edificació, d’ocupació i de sostre de 
les actuals parcel·les residencial i industrial. 
 
La possibilitat d’assumir l’ajuntament la iniciativa privada, en la modificació de plans 
d’ordenació urbanística municipal, està recollida a l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU).  
 
D’acord amb el document tècnic, l’escassa entitat de la modificació no influeix sobre la 
mobilitat, la sostenibilitat ni viabilitat econòmica, ni produeix cap impacte ambiental a l’afectar 
a sòl urbà consolidat. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 24,58.2, 73, 74, 85.1, 96 i 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 103 del Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per al 
reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i alcalde Abril, redactada pel servei 
tècnic municipal a petició d’iniciativa privada de Francisco Cabot Recto, propietari dels 
terrenys objecte de la modificació proposada. 
 
Segon.- Suspendre en l’àmbit de la superfície del pati d’illa que canvia de qualificació, pel 
termini màxim de dos any, la tramitació d’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes per la legislació 
sectorial, d’acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme i, amb les 
excepcions previstes a l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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Tercer.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, 
al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.   
 
Quart.- Declarar que no hi ha afectació de competències d’altres organismes sectorials, que 
precisin informar d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades, als efectes escaients.” 
 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, indica que ni a la 

informativa ni a l’examen detallat de l’expedient hem sigut capaços d’entendre la finalitat 

última d’aquest canvi. Sembla que no tingui importància però l'explicació de l'expedient diu 

que el canvi radica en què la propietat vol aconseguir una nova divisió parcel·lària que li 

permeti qualificacions úniques a cada finca. No estem ni a favor ni en contra però volem 

entendre-ho, i fins llavors, el nostre vot serà contrari en aquest punt. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

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

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

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

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

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

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

Vots en contra: 4, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS.  

Abstencions: Cap.  
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En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos Jerez, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

 

14  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ D’UN 

EQUIPAMENT AL POLÍGON MATA-ROCAFONDA, A LA FINCA 

MUNICIPAL DEL C. ENERGIA, 11. 

 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 de maig de 2017, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació municipal per a la creació d’un equipament al polígon 
Mata–Rocafonda, redactada pel servei tècnic municipal, i va suspendre pel termini màxim de 
dos anys els plans, projectes i llicències a l’àmbit afectat. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 18 de maig 
de 2017, a La Vanguardia d’11 de maig de 2017, al tauler d’edictes electrònic i a la web 
municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats ha estat el següent:  
 
- El 15 de juny de 2017, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial presenta 

informe favorable. 
- El 21 de juny de 2017, Endesa presenta informe de compatibilitat a nivell de distàncies 

amb l’edificació i plànol d’influència del circuit proper. 
- El 7 de juliol de 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua, presenta informe amb algunes 

consideracions respecte a les xarxes d’aigües pluvials en els nous sector i les masies o 
cases rurals no connectades a la xarxa municipal, que no són el cas.  

- El 14 de juliol de 2017, la Direcció General de Protecció Civil presenta informe favorable 
per ser compatible amb la gestió de riscos de protecció civils i risc d’inundació.  

- El 28 de juliol de 2017, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial presenta 
nou informe favorable condicionat, a la inclusió en detall del plànol del traçat de la línia AT 
i la seva servitud de vol a l’àmbit de la modificació.  

 
Ha estat incorporada al plànol d’ordenació, la zona d’influència de la línia d’AT i a l’annex els 
perfils de les distàncies de la línia d’AT respecte a l’edificació, d’acord amb l’informe favorable 
condicionat de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i el plànol 
subministrat per la companyia elèctrica Endesa. Aquest canvi no modifica el contingut de la 
proposta inicial. 
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Vist l’informe jurídic; els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
per a la creació d’un equipament al polígon Mata–Rocafonda, redactada pel servei tècnic 
municipal, amb les esmenes introduïdes arran dels informes sectorials. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva, el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que segueix mantenint el vot contrari en aquest punt de l’ordre del dia i no per Creu Roja sinó 

per l’altra entitat que entenem que no representa els interessos generals dels mataronins. 

 

 

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

punt sí l’hem entès i votarem a favor, ja que és una modificació coherent després d’anys en 

que les entitats desenvolupen la seva activitat. 

 

 

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

favor i ens alegrem de que, després de temps en què les entitats han treballat en precari i amb 

la feina social que fan, docs volem demostrar solidaritat.  

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que 

votaran favor. Justament es va plantejar aquesta modificació per posar ordre i legalitzar unes 

activitats que es portaven a terme en sol industrial i que no es feien amb el rigor jurídic que 

calia. Ens trobàvem amb activitats amb una certa situació de precarietat, i quan s’havien 

de demanar llicències per qualsevol cosa sorgien dificultats per donar-la. En aquest cas, 

penso que reconèixer la qualificació d'equipament malgrat que estar dins d'un polígon 

industrial és un acte de responsabilitat i transparència. Esperem que l’aprovació definitiva de 

la comissió d’urbanisme la pugui signar el conseller d’urbanisme, encara que ara estan 

aturades perquè el conseller està empresonat. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

Alternativa (1).  

Vots en contra: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya.   

Abstencions: Cap.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15 i 16 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 
 

15  - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 8003/2017 DE 

13 DE SETEMBRE, D’INTERPOSICIÓ RECURS DE CASSACIÓ 

CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 456/2017 DE 4 DE JULIOL, DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, QUE ESTIMA EL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 169/2013, INTERPOSAT 

CONTRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, RELATIVA A L’ORDENACIÓ DE LA ILLA 

FÀBREGAS I DE CARALT.  
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta a ratificar el següent decret: 

 
“L’alcalde ha dictat el decret núm. 8003/2017 de 13 de setembre, d’interposició de recurs de 
cassació a fi de poder presentar-lo dins del termini concedit fins el 25 de setembre de 2017, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, ha dictat Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, per la qual estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 169/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del Maresme, 
contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 17 de juny de 2013, 
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació municipal, 
relativa a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt, i la declara nul·la de ple dret.  
 
La Sala recupera l’argumentari que va emprar en les Sentencies de 16 de novembre de 
2012 (contenciós núm. 358/2009) i de 19 de desembre de 2014 (apel·lació núm. 152/2013) 
per les quals va anul·lar respectivament el Pla de millora urbana PMU-06 a l’àmbit de la Illa 
6, Fàbregas i de Caralt, i el Projecte d’urbanització de la Ronda Barceló, Illa de Fàbregas i 
de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior 
muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt. També recupera la 
prova pericial del contenciós esmentat contra el Projecte d’urbanització. 
 
A 1'hora de resoldre el litigi transcriu allò que és d’interès, als efectes de l’enjudiciament, de 
la Memòria informativa de l’instrument de planejament impugnat i la normativa d’aplicació, 
amb la mera manifestació d’anàlisis del conjunt probatori i documental. Considera que 
1'Ajuntament ha actuat amb la finalitat d'eludir el compliment de les sentencies dictades per 
la mateixa Sala, i que és insuficient la justificació de la modificació, per no haver demostrat 
la incompatibilitat del centre comercial amb l’edifici catalogat, ni la raó social del trasllat 
encara que sigui a prop, que defensa l’Ajuntament.  
 
La Sentència desfavorable perjudica greument els interessos municipals i es susceptible de 
recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. Amb la 
nova regulació l’admissió a tràmit és molt restringida, cal un interès cassacional objectiu. 
 
El recurs de cassació es prepara contra sentències que declaren la nul·litat de disposicions 
generals, i en aquest cas l’article 88.3.c) de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa presumeix que hi ha interès cassacional objectiu. 
 
Amb independència d’això, hi ha normes de dret estatal que poden avalar l’admissió del 
recurs, com són la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, i normes processals sobre 
l’efecte de la cosa jutjada.  
 
D’acord amb les atribucions conferides a l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, d'exercici de les accions judicials i administratives i 
la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, i, en cas d'urgència, en 
matèries de la competència del Ple, al qual haurà de donar compte en la primera sessió 
que celebri per a la seva ratificació, 
 
RESOLC 
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Primer.- Interposar recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Suprem, contra la Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 169/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del 
Maresme, contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 17 de juny de 
2013, per la qual aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació 
municipal, relativa a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt, que declara nul·la de ple 
dret. 
 
Segon.- Designar per a la representació i defensa de l’Ajuntament de Mataró, al procurador 
dels tribunals Sr. Angel Quemada Cuatrecasas i a l’advocat Sr. Lluís Saura Lluvià. Les 
despeses aniran a càrrec de l’empresa municipal PUMSA, d’acord amb l’encàrrec conferit 
per l’ajuntament a dita empresa en relació a les despeses generades pel desenvolupament 
del sector. 
 
Tercer.- Passar a ratificar aquest decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 

 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret de l’alcalde núm. 8003/2017 de 13 de setembre, que resol 
interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, contra la Sentencia núm. 456/2017 
de 4 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la Modificació puntual 
del Pla general d’Ordenació municipal, relativa a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt, en 
recurs contenciós administratiu núm. 169/2013. 
 
Segon.- Notificar l’anterior l’acord a les persones interessades i presentar certificació davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes escaients.” 
 
 

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

exposa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar el recurs 169/2013, 

interposat per l’assemblea pagesa del Maresme contra la resolució del Conseller de territori i 

la declara nul·la de ple dret. El jutge també detalla que el planejament impugnat a 

l’assemblea pagesa incompleix la sentència 838/210 de 16 de novembre que havia sentenciat 

la nul·litat de ple dret de les modificacions puntuals a l’àmbit de Can Fàbregas i Queralt i que 

obligava a la devolució del conjunt a l'entorn original. El jutge ho tipifica d'irracional i recalca 

que s’ha conculcat la legislació de patrimoni històric i artístic i del pla especial del 

patrimoni arquitectònic de Mataró, que donava el màxim nivell de protecció a l'edifici, encara 

que no es va respectar, ja que el 30 de juny de 2009 el ple municipal amb el vot en contra de 

la Cup, va aprovar desmuntar-la i  traslladar-la a una finca agrícola a 4 quilòmetres del seu 

emplaçament. El jutge recull també gran part de l’ argumentació que la CUP va fer servir en el 
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seu dia en relació a la compatibilitat de la convivència de l’ús comercial del Corte Inglés amb 

el respecte al patrimoni arquitectònic de la nau de Can Fàbregas i Caralt i per això qualifica 

l’operació de desmuntatge i trasllat de la nau com una excentricitat inversemblant i una decisió 

mancada de sentit comú. Per tot això nosaltres votarem en contra d’interposar aquest recurs 

de cassació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. 

 

 

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

que quan va sortir la sentència, les persones que van fer aquesta demanda van dir que ells no 

tenien relació amb cap grup polític, però en canvi després de sentir a la senyora Polvillo és 

evident quina és la relació de les persones que interposen aquesta sentència. Dit això la 

veritat és que recordem i ens sembla que l’estafa que s’ha fet a la ciutat i als regidors que 

estàvem en aquell moment per part de la CUP hauria de tenir conseqüències. El seu company 

que era diputat, es va comprometre a fer i votar a favor, va enganyar a tots, va mentir i això té 

conseqüències perquè el recurs de cassació ja ens han dit que és molt difícil que prosperi. 

Sabem que els grans magatzems paguen malament als seus treballadors i sense grans sous, 

però en el cas d’una ciutat com Mataró amb la taxa d’atur que té, hi hauria molta gent que es 

podria guanyar la vida. Així que em sembla malament que ens enganyés als 26 regidors de la 

sala de plens aquella nit, i que representaven a 40.000 mataronins. Nosaltres votarem a favor 

i cal dir això perquè tingui conseqüències, ja que es van comprometre públicament a que no hi 

hauria cap sentencia més, i es pot comprovar en l’acta d’aquella nit. Hauríem de ser més 

complidors en la paraula donada i amb la transparència incloent al meu propi partit. Al govern 

li demanem que com no tindrem casa de cultura popular, el cartell que hi ha allà, i que molesta 

als vianants a la vorera, es tregui. 

 
 
 

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

quan es va plantejar aquest tema, vaig demanar a la comissió que ens passessin el 

pressupost de què ens costaria aquest recurs. Aquest ajuntament està intervingut i amb pocs 

diners, així que ens sembla que és un procediment judicial que s’ha perdut 2 vegades i hi ha 

dificultats, cosa que ens suposarà gastar diners públics. És una ofensa que és continui 

il·lusionant als mataronins amb els llocs de treballs, quan sabem que aquest tema està parat i 

que les negociacions que se suposa que s’han de mantenir amb el Corte Inglés, no ens 
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arriba informació i deduïm que no hi ha negociació ni possibilitats. No es pot jugar així amb el 

20% d’aturats que te Mataró. Si el Corte Inglés vol venir, haurà d’acceptar el que ha dit el 

jutge, ja que quan interessa apliquem la llei amb l’article 155 i si nó interessa provem un altre 

vegada. És un engany i això no prosperarà i tindrà un cost. Si en el seu moment es va 

catalogar el monument de tipologia A, per alguna raó seria, i un jutge ha dit dues vegades que 

han de tornar a fer el que han desfet. No tenim el cost que està suposant tot això. Nosaltres 

votarem en contra. 

 

 

 

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

Ciudadanía, creu que entre les qualitats que ha de tenir una persona que es dedica a la 

política que representa a gent és la responsabilitat. Sobre el tema del Corte Inglés no vull 

parlar. És un expedient que des del principi estava complicat. El Corte Inglés és important, pel 

tema de llocs de feina. És difícil de reemplaçar, i si el Corte Inglés al final no ve, i és un 

projecte que fracassa, serà difícil substituir-lo per un altra equivalent. Assumim la dificultat que 

té el recurs de cassació i que s’ha de perdre alguns diners per intentar que surti i qualsevol 

crítica no té sentit. Les persones que no comparteixen aquesta teoria, tenen una falta de 

compromís amb la ciutat, i costa d’entendre. Votarem a favor i esperem que surti bé. 

 
 
 
 
En aquests moments marxa de la sessió el Sr. Victor Manuel Paramés, regidor del grup 

municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. 

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

aquests dos punts. No entrarem a parlar del recurs ja que ens han dit que possiblement ni 

seran admesos a tràmit i que com a molt guanyarem una mica de temps. Ens interessa molt 

conèixer com després d’un acord en aquest ple com ha estat possible arribar fins aquí i què 

ha passat. Les converses amb els representants del govern deien que hi havia un pacte 

bastant sòlid amb l’assemblea pagesa per tal que retiressin els recursos. El que volem és 

conèixer les accions, alternatives i converses que ha tingut amb els agents i amb això ens 

tindrà al seu costat i ajudant. 
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La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que 

votaran a favor de ratificar aquests decrets acordant la interposició del recurs de cassació. Del 

tema del planejament de la Ronda Barceló per obtenir el solar del Corte Inglés i del tot el que 

es va fer per desmuntar la nau de Can Fàbregas, es podria parlar molt i es podria millorar. 

Tant és així que per 2 vegades el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va anul·lar el 

planejament originari i també aquest del 2013. El que ara pretenem amb el recurs de cassació 

és donar validesa a aquest planejament del 2013, ja que va ser un acord unànime de tot el ple 

inclús del Senyor Tries, representant de la Cup, per poder arreglar i esmenar allò que s’havia 

fet malament. Amb l'acord aconseguíem poder donar sortida a un nou planejament que donés 

la possibilitat que aquest centre comercial pogués venir, i a més obteníem un equipament 

públic, com era la casa de la cultura popular, que anava a afavorir els equipaments públics de 

la ciutat. Penso que en aquell moment els que estàvem com a representants de la ciutat de 

Mataró creiem que havíem d’apostar per aquell planejament i per això ara apostem pel recurs 

de cassació per mantenir aquell acord. Senyora Morón discrepem, ja que és cert que va 

demanar les dades del cost del recurs de cassació, i això ho costejarà PUMSA, i no tindrà 

inconvenient en donar els costos que podrà costar el recurs. L’anul·lament d’aquest 

planejament seria pitjor per la ciutat de Mataró. Els senyors del Corte Inglés van pagar 

27.000.000 € per aquell solar i si ara hi ha cap problema, a la ciutat de Mataró li pot costar 

més diners que intentar mantenir el planejament amb el recurs. Votarem a favor. 

 

 

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

puntualitza alguna afirmació que han fet alguns regidors del ple. El tema de Can Fàbregas va 

haver un acord i en aquest sentit recordar que la CUP va complir amb la seva paraula i van 

aplanar tots els recursos interposats en relació a Can Fàbregas. En canvi ens hem trobat que 

l'ajuntament de Mataró ha incomplet els terminis fixats en l'acord de 2013, que consistia a 

reconstruir l'edifici com a equipament públic municipal on s’hi hauria d’instal·lar la casa de la 

cultura popular. Ara ens trobem que un jutge ha tirat enrere l’acord de 2013 i ratifica el que 

originalment havia defensat la CUP.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica transparència i 

responsabilitat, ja que el termini s’ha incomplert. El que demostra és que el consistori segueix 

la llei quan interessa. Continuarem denunciant i senyalant i al mateix temps proposant, però 

recordem que els terminis no s’han complert. A nosaltres ens agradaria que vingués el Corte 

Inglés, perquè encara que hem de donar suport al petit comerç i als autònoms, genera llocs de 

feina. Un 19 % de l’atur a la nostra ciutat és un problema, i ens agradaria que miréssim als 

mataronins no com a clients sinó com a ciutadans dignes amb drets. Hem de negociar de 

maneres diferents amb el Corte Inglés, sabent tot el que ha succeït a la ciutat, volem pensar 

que voldran acceptar conviure amb la fàbrica catalogada de tipologia A i treballar amb aquest 

espai i patrimoni.  

 

 

 

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

que no li agrada anar al Corte Inglés a comprar, però, això no vol dir que, en aquell ple on 

havíem 27 persones, i on es va acordar uns compromisos, no s’han complert. Cal potenciar 

el comerç de proximitat, però ho veiem com una oportunitat de potenciar la nostra zona 

comercial. Si tot això no hagués succeït, el Corte Inglés com el de Tarragona, portaria des de 

2011 obert, donant riquesa a la zona. Aquesta demanda no te res a veure amb el Corte Inglés 

és un xantatge a la ciutat.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (1), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  
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Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i   

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

 

16  -  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 8002/2017 DE 

13 DE SETEMBRE, D’INTERPOSICIÓ RECURS DE CASSACIÓ 

CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 473/2017 DE 10 DE JULIOL, DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, QUE ESTIMA EL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 246/2013, INTERPOSAT 

CONTRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLA 

ESPECIAL DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 

AMBIENTAL QUE AFECTA AL REDACTAT DE L’ARTICLE 28.  

 
 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta a ratificar el següent decret: 

 
 

“L’alcalde ha dictat el decret núm. 8003/2017 de 13 de setembre, d’interposició de recurs de 
cassació a fi de poder presentar-lo dins del termini concedit fins el 6 d’octubre de 2017, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, ha dictat Sentència núm. 473/2017 de 10 de juliol, per la qual estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 246/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del Maresme, 
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 31 de maig de 2013, 
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de la Normativa del Pla especial del catàleg 
del patrimoni arquitectònic i ambiental que afecta el redactat de l’article 28, i la declara 
nul·la de ple dret.  
 
La Sala recupera l’argumentari que va emprar en les Sentencies de 16 de novembre de 
2012 (contenciós núm. 358/2009) i de 19 de desembre de 2014 (apel·lació núm. 152/2013) 
per les quals va anul·lar respectivament el Pla de millora urbana PMU-06 a l’àmbit de la Illa 
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6, Fàbregas i de Caralt, i el Projecte d’urbanització de la Ronda Barceló, Illa de Fàbregas i 
de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior 
muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt. També recupera la 
prova pericial del contenciós esmentat contra el Projecte d’urbanització. 
 
A 1'hora de resoldre el litigi transcriu allò que és d’interès, als efectes de l’enjudiciament, de 
la Memòria informativa de l’instrument de planejament impugnat i la normativa d’aplicació, 
amb la mera manifestació d’anàlisis del conjunt probatori i documental. Considera que 
1'Ajuntament ha actuat amb la finalitat d'eludir el compliment de les sentencies dictades per 
la mateixa Sala, i que és insuficient la justificació de la modificació, per no haver demostrat 
la incompatibilitat del centre comercial amb l’edifici catalogat, ni la raó social del trasllat 
encara que sigui a prop, que defensa l’Ajuntament.  
 
La Sentència desfavorable perjudica greument els interessos municipals i es susceptible de 
recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. Amb la 
nova regulació l’admissió a tràmit és molt restringida, cal un interès cassacional objectiu. 
 
El recurs de cassació es prepara contra sentències que declaren la nul·litat de disposicions 
generals, i en aquest cas l’article 88.3.c) de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa presumeix que hi ha interès cassacional objectiu. 
 
Amb independència d’això, hi ha normes de dret estatal que poden avalar l’admissió del 
recurs, com són la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, i normes processals sobre 
l’efecte de la cosa jutjada.  
 
D’acord amb les atribucions conferides a l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, d'exercici de les accions judicials i administratives i 
la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, i, en cas d'urgència, en 
matèries de la competència del Ple, al qual haurà de donar compte en la primera sessió 
que celebri per a la seva ratificació, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Interposar recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Suprem, contra la Sentència núm. 473/2017 de 10 de juliol, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 246/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del 
Maresme, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 31 de 
maig de 2013, per la qual aprova definitivament la Modificació puntual de la Normativa del 
Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic o ambiental que afecta el redactat de 
l’article 28, que declara nul·la de ple dret. 
 
Segon.- Designar per a la representació i defensa de l’Ajuntament de Mataró, al procurador 
dels tribunals Sr. Angel Quemada Cuatrecasas i a l’advocat Sr. Lluís Saura Lluvià. Les 
despeses aniran a càrrec de l’empresa municipal PUMSA, d’acord amb l’encàrrec conferit 
per l’ajuntament a dita empresa en relació a les despeses generades pel desenvolupament 
del sector. 
 
Tercer.- Passar a ratificar aquest decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 
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Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret de l’alcalde núm. 8002/2017 de 13 de setembre, que resol 
interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, contra la Sentencia núm. 473/2017 
de 10 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la Modificació 
puntual de la Normativa del Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental que 
afecta el redactat de l’article 28, en recurs contenciós administratiu núm. 246/2013. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades i presentar certificació davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes escaients.” 
 

 
 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (1), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent als membres del grup municipal 

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

Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i   

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 
 
 

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

municipal del Partit Popular de Catalunya. 
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Servei de Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

17 - APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE TERRASSES 

 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“La regulació de les terrasses a Mataró es recull actualment en la Instrucció tècnica 5ena de 
regulació de les terrasses dels bars i elements de complement de els activitats comercials que 
forma part de l’Ordenança d’Intervenció municipal d’Activitats, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 7 de juliol de 2016. 
 
Ara bé aquesta regulació té unes mancances que fa imprescindible la redacció d’una 
ordenança que millori l’ús de les terrasses en l’espai públic, com element clau per l’atractivitat i 
dinamització dels entorns urbans, compatibilitzant aquesta opció amb el respecte per a la 
convivència ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos usos 
i objectes que intervenen en l’ús i ocupació de l’espai públic i al mateix temps conjuga els 
interessos particulars amb criteris coherents de paisatge urbà. 
 
En data 5 de setembre de 2016 s’inicien les tasques per elaborar un avantprojecte 
d’Ordenança de terrasses de l’Ajuntament de Mataró i per Decret 51/2017, de 9 de gener, la 
Regidora Delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge resol aprovar la 
creació d’una Comissió d’Estudi per tal de redactar-lo. 
 
Per Decret 6053/2017, de 28 de juny, es resol aprovar l’Avantprojecte de l’ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a Mataró, 
trametent una còpia del mateix als grups municipals i als interessats per tal que poguessin 
aportar les al·legacions i esmenes que creguessin oportunes. 
 
Dins el termini per fer-ho, el Gremi d’Hostaleria i Turisme, el Grup municipal d’ICV-EUIA i el 
Grup Municipal d’ERC-Mov. Esquerres fan els seus escrits d’al·legacions a l’Avantprojecte 
aprovat. 
 
En data 8 de setembre de 2017 s’ha emès informe de la Comissió d’Estudi de resposta a les 
al·legacions presentades, estimant-se en part algunes de les al·legacions plantejades. 
 
Vist l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
Vist l’article 178.1c) 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 i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS, pel cas 
que no es presenti cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades pel Gremi d’Hostaleria i Turisme, el 
Grup municipal d’ICV-EUIA i el Grup Municipal d’ERC-Mov. Esquerres d’acord amb el cos 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de 
restauració i el seu mobiliari a Mataró. 
 
Tercer.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar reclamacions i/o suggeriments. 
 
Quart.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en el cas de no presentar-se cap 
reclamació ni suggeriment, quedant derogada la Instrucció tècnica 5a de regulació de les 
terrasses dels bars i elements de complement de les activitats comercials que forma part de 
l’Ordenança d’Intervenció municipal d’Activitats excepte l’apartat 3.3 referit a les condicions 
dels objectes situats a la via pública i vinculats a activitats comercials que manté la seva 
vigència.” 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, celebra tenir ordenança sobre les terrasses, així que no votarem 

en contra. Voldríem dir que l'equilibri entre convivència i negoci serà difícil de dur a terme, 

perquè l'ordenança facilita la instal·lació de terrasses respecte a la regulació tècnica que hi 

havia fins ara. La proliferació de terrasses pot ser un element que no ajudi a l'equilibri. Vam 

demanar el nombre de terrasses a incorporar amb aquesta nova ordenança, i demano una 

comissió de seguiment per informar del que passa, i com evoluciona aquesta aplicació de la 

normativa. Senyora Moreno l’emplacem a que ens convidi a fer aquest tipus de seguiment. 

Nosaltres vam fer una al·legació pel que fa a l’amplada de vorera, al pas de vianant, que 

reduïu de 2m a 1,5m. Hem trobat algunes qüestions que ens sobten, ja que estem parlant 

que des de la vorera al primer element de la terrassa hi ha d’haver 30 cm. El més petit dels 

mòduls fa 1,20m, per tant, si li sumem 0.30m faria 1,50m,i si hem de deixar un pas de 1,5m, 

portaríem 3m. En la pàgina 6 de les al·legacions reconeixen que la majoria de carrers tenen 

una vorera inferior a 3m. Com a conseqüència l’amplada mínima de 2m suposaria deixar en 

disconformitat la majoria de terrasses de la ciutat, ja que la majoria de terrasses de la ciutat ja 

no compleixen la normativa, ja que si són inferiors a 3m, el pas ja no queda de 1,50m, 

quedarà de menys. Aquí ja tenim un problema. L’altra qüestió és que vostès accepten una 

al·legació del gremi d’hostaleria pel que fa a la publicitat, que podrà ser de mitjà i petit format. 

Els permeten posar pantalles no sonores, però no defineixen l’amplada d’aquestes pantalles, 

que poder ser enormes i que faran publicitat en elles. Nosaltres no votarem en contra perquè 
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la creiem necessària, però hem dit que la qüestió de l’ús de l’espai públic en benefici d’uns 

quants restauradors no és la millor opció. Ja tenim problemes perquè no és compleix la 

normativa del 1,50m, ni tampoc es compleix en el tema de les cadires ni de les taules. Molts 

establiments no tenen l’adhesiu que podria fer que el ciutadà sabes quantes cadires i taules hi 

ha, però és evident que aquesta normativa tampoc s’està complint. En el tema de la Riera, ja 

que s'ha convertit en un carrer amb cotxes aparcats, la capacitat de moure's queda reduïda, a 

més de la zona de la Plaça Santa Anna que està plena de taules i cadires. No volem una 

ciutat plena de bars i terrasses perquè aquesta ocupació és de les més precàries ja que es 

paguen sous molt baixos. Per tant la nostra ciutat necessita altres sectors econòmics, i s’ha de 

buscar el benefici, però no a costa de l’espai públic. Necessitem inspeccions rigoroses per fer 

complir aquesta normativa. 

 

 

 

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

el vot serà negatiu. És bo tenir una ordenança que reguli les autoritzacions de terrasses, 

però malgrat això les terrasses ocupen un espai públic per a un ús privat i lucratiu. Hem 

de prioritzar al ciutadà. No ens oposem a l’existència de terrasses, ja que també som usuaris, 

sinó els inconvenients a determinats llocs, ja que redueixen el pas de vianants i redueixen la 

seva circulació. També observem la incompatibilitat de terrasses amb determinats actes 

públics que es puguin fer en espais propers. És un element de conflicte. Veiem les respostes 

a les al·legacions de diferents grups, veiem que s’ha fet una ordenança a mida de les 

terrasses ja existents i no que vetlli pels interessos de la ciutadania i dels seus drets. 

Emplacem al govern a revisar la previsió d’ingressos i despeses de manera que les taxes de 

les terrasses no variïn en funció del carrer on estan sinó dels guanys que s’obtenen, i que es 

reverteixin directament en els barris.  

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que és important presentar una ordenança municipal de terrasses que uneixi 

interessos de ciutadans, industrials i propietaris. Tot el que afavoreixi les terrasses és 

fomentar l’activitat econòmica. Una terrassa suposa llocs de feina i això és molt important. Ja 

que a vegades la terrassa suposa que el bar a més de portar-lo el propi autònom contracti a 
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un assalariat. Molts bars tenen una rendibilitat molt baixa que moltes vegades no es 

poden assumir. Tot el que es pugui fer per afavorir la rendibilitat, per afavorir el teixit econòmic 

i tot el que puguem fer perquè no molestin i siguin viables i crear ocupació i vida a la ciutat. No 

crec que l’hostaleria a Mataró sigui el sector estratègic que serveixi per treure a Mataró dels 

índex d’atur que tenim però tot ajuda. Des del consistori, el compromís amb la restauració és 

bàsic, i l’ordenança era una demanda important del sector. Nosaltres vam dir a la comissió 

informativa que amb l’esmena assumida es limitava l’espai i això era negatiu per fer viables 

les terrasses, encara que estàvem a favor del projecte. 

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

ordenança arriba amb un any de retard respecte al compromís del govern. Hem fet 

algunes al·legacions pel que fa a la necessitat de mantenir les amplades mínimes de pas 

establertes, més informació sobre autoritzacions de terrasses, espais de calçada i 

d’aparcament de vehicles, sobre criteris per tapar escocells d’arbres, sistema autocontrol 

soroll, acceptació d’estufes i també una última proposta d’establir franges horàries segmentant 

la ciutat per carrers. Ara cal estudiar el document final que incorpora al·legacions d’Iniciativa, 

nostres, del gremi d’hostaleria per veure com queda i assegurar el fet que l’ordenança 

contribueixi a un creixement equilibrat del nombre de terrasses al llarg de la ciutat i que 

garanteixi drets de veïns i vianants. La posició serà d’abstenció a l’espera de fer les 

al·legacions pertinents de cara a la definitiva. 

 

 

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

vot anava a ser favorable. Veiem bé que es porti a terme l’ordenança, ja que ajuda a persones 

que necessiten guanyar-se la vida de forma digna. L’opció de poder col·locar terrassa dona 

vida i ingressos extraordinaris per ajudar a poder viure més dignament sobretot des de la llei 

antitabac. El que demanen els restauradors són facilitats i alguns grups municipals posen pals 

a les rodes. L’ordenança per un cantó és permissiva, però és restrictiva en el sentit de 

limitacions. Pensem que amb la regulació de terrasses es vol donar vida en l’àmbit de donar 

feina. No hem de permetre que vulnerin drets de ciutadans al descans.  
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La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que 

votaran favorable i agraïm que es donés resposta amb el text, consensuat amb els grups 

municipals i el gremi d’hostaleria amb la realitat de Mataró. Els veïns hem d’aprendre a 

conviure amb les terrasses, i el text ha estat laboriós. Agraïm que s’hagi continuat amb la 

tramitació administrativa del text que vam deixar preparat 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, exposa que està d’acord en la dificultat que comporta conjugar els drets de ciutadans 

i veïns i el respecte al descans amb el fet d'incentivar l’activitat econòmica. L’ ordenança 

estableix uns equilibris que trobo raonables, ja que no hi havia normativa i el fet de tenir-la ja 

és una avantatge. Ja que tenint una regulació sancionadora l’administració té més marge per 

actuar. El tema que hi hagi dificultats de compaginar l'activitat econòmica amb guanyar espai 

públic, s’ha intentat donar cabuda a les al·legacions ja que si es mantenia l’amplada prevista  

moltes terrasses quedarien fora i es dificultava l'activitat. Hem intentat mantenir l'amplada de 2 

m en comptes de 1,50m, tenint en compte el mobiliari de les terrasses. Crec que s’ha de 

valorar positivament el fet d’intentar donar resposta pel que fa a les al·legacions rebudes. Ara 

s’obre el període de publicitat en el que es poden introduir esmenes. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa diu que en el capítol tercer article 7 apartat d, diu que no es 

considera terrassa les zones d'accés cobert al local. Volem saber si això s'eliminarà, ja que en 

aquests llocs es fuma i va en contra de la llei, i també a efectes d'aforament. Amb les mides 

que tenim a més no es podrà complir la normativa. Per tant amb les voreres de menys de 3m 

no tindrem un pas de vianants de 1,5m.  

 

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. (1),  corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i 
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corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).  

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

d’Unitat Popular.  

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

Republicana de Catalunya-MÉS (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). 

 

 

 

18  - SOL•LICITUD DEL PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE 

TEMPORADA DE LES PLATGES DE MATARÓ PEL TERMINI 2018. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
 

“L’objectiu del Pla d’Usos de la Platja és garantir un ús racional de les platges, la conservació i 
el manteniment dels recursos naturals, la seva utilització per part de la ciutadania i el foment 
d’un turisme de qualitat. 
 
Per Resolució de la Direcció General d’Ordenació del territori i urbanisme de 04/05/2017, es 
resolt aprovar la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme 
municipal de Mataró per al període 2017-2021 i autoritzar l’ocupació per a la temporada 2017 
de la zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció. 
 
Atès que per la temporada 2018 es proposen canvis en el Pla de distribució d’usos i serveis 
de temporada de les platges de Mataró aprovat, s’ha instat la present modificació. 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 113 del Reial 
decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes, les 
autoritzacions que tinguin per objecte explotar serveis de temporada a les platges, que només 
requereixin instal·lacions desmuntables, s’han d’atorgar als ajuntaments que ho sol·licitin i 
aquests ajuntaments han de presentar la sol·licitud de l’autorització corresponent directament 
al Servei Perifèric de Costes o a través de la comunitat autònoma.  
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De conformitat amb la disposició addicional 6ena de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, els plans de distribució d’usos i serveis de 
temporada de les platges estableixen les normes sobre l’explotació dels serveis que es poden 
instal·lar a les platges durant la temporada d’estiu.. Els ajuntaments, respecte de les platges 
de llur terme municipal, han de formular aquests plans tenint en compte que: 
 
a) Les platges són d’ús públic. 
b) Les instal·lacions han d’ésser de lliure accés al públic, excepte que per raons de policia, 
d’economia o altres raons justificades d’interès públic, s’autoritzin altres modalitats d’ús. 
c) Les instal·lacions han d’ésser desmuntables i s’han de situar preferentment fora de la platja, 
amb les dimensions i les distàncies que es determinin per reglament. En conjunt, aquestes 
instal·lacions no poden ocupar més de la meitat de la superfície de la platja en la plenamar i 
s’han de distribuir de manera homogènia. 
 
Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis 
de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les directrius establertes pel Servei de 
Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació de les sol·licituds 
d’autorització de l’ocupació per a l’any 2018, corresponent a la distribució de serveis i usos de 
temporada pel període 2017-2021, en zona de domini públic marítim terrestre i en el seu cas, 
en zona de servitud de protecció, i les sol·licituds de les terrasses sobre passeig marítim per 
cada temporada.  
 
En la confecció del Pla de distribució d’usos i serveis de platges per aquest 2018 s’ha 
consultat al Servei de Protecció Civil, al Servei de Salut Pública i Consum, al Servei d’Espais 
Públics, Esports, Policia Local, Mobilitat i a la Direcció de Promoció Econòmica. 
 
Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que atorga a l’alcaldia l’article 21 de la Llei 
Reguladora de les  Bases del Règim Local, i en virtut de les competències delegades per 
Resolució d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2017,  proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar per a l‘any 2018 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució d’Usos i 
Serveis de les platges de Mataró. 
 
Segon.- Ratificar la sol·licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la 
proposta del Pla de distribució d’usos  i serveis de temporada de les platges per l’any 2018 de 
l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que hi ha punts que 

estem d’acord, però cal afinar. Tenim propostes que s’estan mirant però ho considerem 

insuficient. Recullen el tema del manteniment i del respecte del medi ambient, però pensem 

que s’han de concretar. Ens agradaria saber el termini d’al·legacions, ja que no va quedar 

clara a la comissió informativa. Ens abstindrem. 
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El senyor Ignasi  Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que hem mirat el 

pla d'usos i respecte l’any passat hi ha alguna cosa positiva com el termini de presentació del 

pla d’usos, més línies de vida, però trobem també mancances repetitives amb altres plans 

d’usos. Entre les mancances tenim l’aparcament de bicicletes, no indica el nombre i continua 

sense ser obligatori tenir lloc d’aparcament de bicicletes. Una altra cosa és la connexió del 

clavegueram que continua sent opcional, quan l'any passat se'ns va dir que no ho era. Hi ha 

alguns serveis d'equipaments que han disminuït respecte a l'altre.  Als plans d'usos sempre 

posen les mateixes dates, i entenem que s'hi hauria d'adequar els dies d'obertura i finalització 

de temporada per exemple si cau en diumenge avançar-ho al dissabte. També hi havia un 

error tipogràfic en el nombre de places que no s’ha corregit i que ja vam dir. A més no surt 

com un servei el tema de la instal·lació flotant i s’hauria de mirar així com l’horari. El wi-fi s’ha 

posat a algunes platges però és un equipament força bo i és té que contemplar. 

 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, diu que el que queda exclòs en el pla d'usos és el tema de la plataforma flotant 

perquè no va haver-hi una bona acceptació d’aquest servei. Ha estat l'adjudicatari qui ha 

renunciat. Es tornen a licitar els serveis que entenem que aportaran millora en el servei de 

platges com son gandules, consignes, guinguetes i punts d’embarcació, i prenem nota de les 

aportacions que s’estan fent per contemplar-ho i valorar la possible aportació de cara als 

propers plans d’usos. 

 

 

 

El senyor Ignasi  Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que s’està 

parlant de consignes que l’any passat hi havia 4 i passaran a ser 1, el servei de lloguer de 

vehicles sostenibles ha desaparegut. Fem la pregunta si s’ha plantejat obrir les guinguetes o 

part de les guinguetes tot l’any, i ens agradaria que ens ho diguessin. Un altra cosa que no 

veiem clara és que l’any passat ja va sortir el tema del l’aparcament a l’antic club nàutic, i que 

no surt al pla d’usos perquè no està regulat, i la resposta de l’any passat era que estàvem 

pendents del pla especial del front marítim i suposo encara està pendent aquest pla. 
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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. (1), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

Vots en contra: Cap.  

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

 
 
 
 
 
 
 
  

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Servei de Salut i Consum 
 

19  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 

TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL ANIMAL 

  

El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent 
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“Relació de fets 
 
1.  L’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària celebrada el 6 de juliol de 2017, va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals i es va 
sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà 
de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 20 de juliol de 2017,  
per què les persones interessades poguessin formular al·legacions i/o suggeriments. 
 
2. Durant el període d’informació pública s’han rebut els escrits formulant al·legacions a 
l’ordenança amb registre d’entrada següents: 
 

Registre 
d’Entrada 

Data presentació 
 

Persona interessada Al·legacions 

34032 08/08/2017 Organització Nacional  de 
Cecs Espanyols, (ONCE). Art. 8; 20.4; 23 

34663 21/08/2017 
SOS Animal Maresme i 
NUESTRA VOZ ANIMAL 
(pendent de constitució ) 

Art. 5.6; 6.2; 20.4 

34950 25/08/2017 
Partit Animalista Contra el 
Maltractament Animal 
(PACMA) 

Art. 2; 3; 7.5; 8.a); 9.8; 9.9; 
9.10;9.11;9.12; 9.14; 10; 13; 
16.1;17.1h); 20.3; 20.4; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 
34; 36; 42; 43; 47; 49; 50; 60.1. 
f), g), j); 60.2.a), b), c), d); 73 i 
74 

34957 25/08/2017 Grup Municipal PxC 
Plataforma.cat Art. 6.2; 13; 20.4 

 
3. Les al·legacions han estat motivadament contestades en el sentit que es dirà a la part 
resolutiva, mitjançant l’informe tècnic-jurídic de 17  d’octubre de 2017, el qual s’adjunta a 
l’expedient i del qual es donarà trasllat a les persones que han formulat les al·legacions en la 
part que els hi correspongui. 
 
4. També s’ha rebut els escrits de tres ciutadans/es per expressar la seva oposició a la 
mesura de diluir amb aigua les miccions que els animals realitzin a l’espai públic, en base als 
motius que han considerat oportuns.  
 
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, el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
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Primer.- Estimar les al·legacions presentades als articles 2; 8.a); 16.1; 20.3); 60.2.a); 60.2.b)  
i, en conseqüència, modificar el seu redactat en el sentit següent: 
 
Article 2: 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de Mataró. 
 
Article 8.a): 
 
Es prohibeix l’ús de tota mena de collars de càstig, tan els que puguin provocar descàrrega o 
vibració a l’animal, com aquells que funcionen provocant l'asfixia del gos (nus escorredor) o 
fent pressió amb puntes al coll, ja sigui directament acabades en metall, protegides amb 
plàstic o amb altres materials. 
 
Article 16: Afegir un nou apartat amb el redactat següent: 
 
1. L’eutanàsia es contempla com a última opció i només en casos de malaltia incurable que 
provoqui a l’animal patiments insofribles, per motius de sanitat pública i per la resta de 
supòsits que estableixi la legislació vigent. 
 
Article 20: 
 
(...) 
3. Les persones conductores han de conduir als animals al costat de la vorada i el més pròxim 
als embornals del clavegueram.  
 
Article 60.1: Afegir en aquest apartat les infraccions de l’article 60.2 a) i b) que passen a la 
qualificació de lleus: 
 
 . No recollir les deposicions dels animals immediatament o permetre que aquests miccionin 
en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.  
 
. No dipositar les deposicions dels animals als contenidors de recollida de brossa o a les 
papereres destinades a aquesta finalitat. 
 
Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades als articles 3; 9; 10; 17.1.h); 20; 
31.1 i, en  conseqüència, modificar el seu redactat en el sentit que tot seguit es dirà: 
 
Article 3: Afegir la definició de gos d’assistència. 
(...) 
 
r) Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i oficialment 
reconegut, per donar servei i assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o 
física, o que pateixin trastorns de l’aspectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les 
malalties que es reconeguin a la seva legislació sectorial.  
 
Article 9: Agrupar els articles 9 i 10 relatius a les prohibicions. L’agrupació d’aquests dos 
articles implica renumeració de l’articulat de l’Ordenança,  si bé es manté la numeració del text 
aprovat inicialment per fer referència als articles contra els quals s’han formulat al·legacions.  
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Modificar l’apartat 12 de l’article 9 i afegir dos nous apartats: 
 
12. Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells, durant 
mes d'una hora o limitar-los de manera duradora el moviment necessari per a ells. Mai podran 
estar lligats en espais reduïts. 
 
.. Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió que reprodueixin 
escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals sense disposar de 
l’autorització prèvia de l’Administració competent,  per garantir que els danys siguin simulats i 
els productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l'animal. 
 
.. La circulació de gossos lligats a vehicles rodats de qualsevol naturalesa. 
 
Article 17.1h): Eliminar aquest apartat. Afegir d’acord amb l’article 72 al punt i seguit segon de 
l’article 17.2. 
 
Article 20: Afegir un punt 6 amb el redactat següent: 
 
(...) 
6. Les mesures d’higiene a les vies i espais públics que preveu  aquest article, seran 
d’aplicació a les persones usuàries de gossos d’assistència degudament acreditades, en la 
mesura que els permeti llur discapacitat. 
 
Article 31: Afegir un paràgraf. 
 
1. Correspon a l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts 
o ensalvatgits. L’Ajuntament podrà realitzar aquest servei de recollida per qualsevol dels 
sistemes de gestió que s’estableixi a la normativa vigent. En el cas d’animals de companyia 
morts a la via pública, es comprovarà si l’animal està identificat i en cas afirmatiu, es 
comunicarà la situació de l’animal al seu propietari/a. 
 
Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades als articles 3; 5.6; 6.2; 7.5; apartats 8 a 11 i 
14 de l’article 9;  13; 20.4; 21; 22; 23; 24; 25;  26;  27;  31; 32; 33; 34; 42; 43; 47; 49; 50; 
60.1.f); 60.1.g); 60.1 j);  60.2. c); 60.2.d); 73; 74; per les raons que de manera motivada 
consten a l’informe tècnic-jurídic que obra a l’expedient i què es dóna per íntegrament 
reproduït. 
 
Quart.- Modificar els articles 6.2; 7.5; 25.4; 34.9; 57.1.p); 57.1.r); 60.1.f); 60.1.g); 60.1.s); 60.2; 
la disposició addicional tercera, introduir una disposició transitòria i renumerar l’articulat amb 
motiu de l’agrupació dels articles 9 i 10: 
 
Article 6 
(...) 
2. Excepcionalment, i per espai de temps no superior a 20 minuts, es poden deixar animals de 
companyia en vehicles estacionats sense estar acompanyat de cap persona, sempre i quan el 
vehicle estigui ubicat en una zona d'ombra, facilitant en tot moment la ventilació en l’interior 
del vehicle i abeurament; la temperatura de l’interior del cotxe no haurà de superar els 28 
graus. 
  



 76 

Per tal de facilitar el control horari, es deixarà en un lloc visible des de l’exterior del vehicle 
l’hora en què es va estacionar. 
  
En qualsevol cas, quan es constati patiment físic i/o psíquic de l’animal, podran intervenir els 
agents de l’autoritat i adoptar les mesures necessàries per rescatar l’animal.  
 
Article 7.5) 
Es dona una nova redacció 
 
Els gossos de guarda, siguin o no potencialment perillosos, han d’estar sota la vigilància de 
les persones propietàries o responsables, les quals han d’allotjar-los de manera que els 
vianants no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli 
per la via pública o provocar un accident. El recinte ha d’estar correctament senyalitzat 
advertint de la presència d’un gos de guarda.  
 
Els gossos de guarda han de tenir les mateixes consideracions que qualsevol altre animal de 
companyia. 
 
Article 25 
 
(...) 
4. Les persones que, regularment, alimentin animals en espais privats es consideraran, a 
efectes legals, els propietaris dels mateixos, als efectes de determinar la responsabilitat que 
correspongui. 
 
Article 34 
 
S’afegeix un apartat 9è. 
 
9. Igualment, resta prohibida la captura i apropiació sense autorització municipal de gats 
ferals. 
 
Article 57.1.p): 
 
Es modifica el seu redactat. 
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar,  si 
no els comporta un risc greu per la salut o sense observar el que s’estableix als articles 5 i 7 
d’aquesta ordenança 
 
Article 57.1.r): 
 
Es modifica el seu redactat: 
 
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. A aquests efectes es considera 
maltractament animal, mantenir els animals en vehicles estacionats per un període superior a 
l’establert, tot i complir les condicions de ventilació i temperatura, i l’ús de corretges que hagin 
estat prohibides o que puguin causar patiment o lesions a l’animal. 
 
Article 60.1.f): 
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S’introdueix l’adverbi regularment. 
 
f)Alimentar regularment els animals a les vies o espais públics, excepte les persones 
autoritzades en els casos previstos en aquesta ordenança, així com a les zones privades 
exteriors, tals com portalades, finestres, terrasses, patis i balcons dels habitatges. 

 
Article 60.1.g): 
 
S’introdueix l’adverbi regularment. 
 
g)Alimentar regularment, sense l'autorització administrativa  corresponent, als porcs senglars 
o qualsevol altre animal salvatge que es trobin a les vies o espais públics o que hagin accedit 
a una propietat privada, inclosos els espais forestals del terme municipal de Mataró. 
 
Article 60.1 s): 
 
S’afegeix una infracció: 
 
s) Capturar i/o apropiar-se sense autorització municipal de gats ferals 
 
Article 60.2 
 
S’introdueix una infracció i es modifica el redactat de l’apartat f):  
 
d) Allotjar animals, especialment gossos, sense respectar les mesures de control i seguretat 
per evitar que les persones vianants prenguin mal, o puguin abandonar el recinte, atacar a qui 
circuli per la via pública o provocar un accident. 
 
f) Permetre als animals domèstics afectar amb les seves miccions i/o dejeccions fecals, 
especialment de gossos i gats, els pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els 
laterals, les façanes o la via publica per no haver pres les mesures necessàries per evitar-ho. 
 
Disposició addicional tercera:   
 
Afegir la Llei19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn a les persones acompanyades de 
gossos d'assistència. 
 
Disposició transitòria: 
 
El règim sancionador per l’incompliment de l’obligació establerta a l’article 19.4 de l’Ordenança 
es començarà a aplicar per les infraccions comeses a partir de l’1 de febrer de 2018. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament, amb les modificacions proposades per l’informe tècnic-jurídic 
l’Ordenança municipal de tinença, protecció i control dels animals que s’adjunta com annex a 
aquesta proposta. 
 
Sisè.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança definitiva al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Mataró. 
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 L’ordenança entrarà en vigor al dia següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí 
oficial de la província i sempre i quan, hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
previst a l’article 65.2 de la LBRL per tal que l’Administració de l’Estat o la Generalitat de 
Catalunya puguin formular requeriment per vulneració de la normativa.  
 
Setè.- Derogar l’actual Normativa municipal sobre tinença d’animals domèstics de Mataró. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades adjuntant l’informe que 
dona resposta motivada a les seves al·legacions.   
 
Novè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i a 
la Subdelegació del Govern de Barcelona, en el termini de quinze dies, l’acord de l’aprovació 
del definitiva i el text de l’ordenança. 
 
 

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

que en aquesta ordenança van votar favorablement per poder fer les al·legacions oportunes. 

Creiem que és positiu que hi hagi una ordenança per tenir cura dels animals i per la seva 

protecció. En matèria de protecció hi ha algun punt que no podem arribar a compartir perquè 

no s’ha modificat la proposta inicial, com per exemple la estada màxima que pot estar un gos 

dins d’un vehicle sol, que és de 20 minuts amb una temperatura màxima de 28 graus, ens 

sembla excessiu tant el temps com la temperatura màxima. Després el tema de diluir els orins 

dels gossos amb aigua i multar-los si no ho fan, creiem que és una mesura excessiva. La 

nostra al·legació anava per fer molta pedagogia a la ciutadania. Ja ens van informa a la 

comissió informativa, que aquestes multes s’aplicaran de manera progressiva, que no seran 

de facto a la primera. Si que és cert que hi ha gent, que encara que no hi ha l’ ordenança 

publicada ja surt al carrer amb l’ ampolla d’aigua per diluir els orins dels gossos. Trobem bé 

que es castiguin els comportaments incívics, però hi ha sancions que són molt excessives, hi 

ha barris de la ciutat on s’hi hauria d’ instal·lar llocs específics per poder passejar els gossos, 

els anomenats pipicans, però ens hem trobat amb la negativa del govern actual i anterior. Si 

que és cert que han anunciat tres nous pipicans però creiem que no és suficient. Creiem en 

habilitacions de zones d’ esbarjo sense limitacions horàries i un espai a alguna de les nostres 

platges pels gossos per a que puguin anar a l’estiu. Per tot això ens abstindrem.  

 

 

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

que tanta regulació esdevé de difícil compliment, és una ordenança molt estricta i amb un fort 

caràcter sancionador que no detalla quines seran les actuacions que es portaran a terme per 
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fer-la complir. Entenem que no es pugui fer una llista de normes de conducta que a la pràctica 

seran difícils de fer complir. També ens sembla que hi ha algun article que te una finalitat més 

recaptatòria que no buscar la protecció dels animals, per exemple, quan es parla de les 

obligacions bàsiques de fer almenys un control veterinari anual, s’hauria de diferenciar entre 

els animals domèstics que surten al carrer i aquells altres que no surten al carrer que no 

podran transmetre fàcilment malalties. En el mateix article també parla d’ identificar-los amb 

microxip però no parla de cap altre tipus d’ identificació. El tema de l’ allotjament parla de 

paràmetres que son de difícil quantificació, depenen del pes de l’animal s’ha de tenir un cert 

espai, l’ enteníem com una normativa de màxims per aquells animals que no estan ben 

cuidats i que per tant, si que ens semblen bé aquestes normes per les persones que no es 

responsabilitzen dels seus animals, però posar a tothom en el mateix sac no ho veiem del tot 

correcte. Sobre la incineració dels animals, no estem d’acord en que els gossos no es puguis 

enterrar i aquí si que veiem un afany recaptatori i una manera de fer negoci amb els animals. 

En el tema de la esterilització no compartim que sigui obligatori per a tots els animals. Ens 

dona la sensació que qui més paga i més responsable és menys obté, d’acord en conscienciar 

a la ciutadania a base d’ incentius i no de sancions. I malgrat que hi ha articles que són 

imprescindibles, aquesta ordenança la trobem massa restrictiva i que li falten molts mitjans per 

portar-la a terme. Tampoc no prioritza els recursos necessaris com son el pipican o les zones 

d’ esbarjo que els animals necessiten pel seu benestar. Posen moltes obligacions a les 

persones que tenen cura dels animals, però no posa l’atenció en les obligacions que té 

l’administració. Estaria molt bé que el cens sigues gratuït, per tenir una imatge real dels 

animals domèstics i no fer pagar aquesta quota de 20 euros que es podria finançar amb les 

recaptacions de les sancions. Per tot això votarem que no. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que s’abstindran. Si 

que estem d’acord en que hi hagi una ordenança que protegeixi i controli els animals, però 

continuem veient un afany recaptatori. Sempre hem demanat mes correcans i bona 

convivència amb els animals, i complir les normes mínimes per la convivència. Son 

insuficients els correcans que hi ha en aquesta ciutat. Li torno a fer la pregunta de si farem un 

pla o una estratègia de campanya per que això no sigui un perseguir als ciutadans i fer-ho el 

millor possible i en condicions. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que li sembla 

una bona ordenança, i voldria aprofitar per felicitar al regidor pel seu bon plantejament. Hi ha 

dos coses que em semblen una llàstima, la primera és el conveni que s’havia anunciat amb el 

col·legi de veterinaris per tal d’ identificar els animals, això contravenia la llei de protecció de 

dades i finalment no es va poder fer. La segona, sobre el quadre de sancions ens sembla que 

no serà fàcil l’aplicació d’aquestes sancions, tot i que entenc que en alguns casos serà més 

prevenció que no sanció. Cal reconèixer que caminant pels carrers de la ciutat, a mi em dona 

la impressió que hi ha menys orins i excrements. Penso que efectivament, l’ ordenança 

comença a donar el seu resultat, en aquest cas votarem a favor.  

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que els 

equips tècnics de salut amb el regidor al capdavant han treballat rigorosament amb 

professionals de gran prestigi en l’àmbit animal. Ha estat una ordenança molt treballada i el 

resultat ha estat un instrument d’ aplicació pràctica feta amb molt rigor. L’ordenança vol reduir 

al màxim els abandonaments. L’ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el 

benestar col·lectiu, facilitar que totes les persones que tenen animals o no, puguin 

desenvolupar lliurement les diferents activitats amb ple respecte a la llibertat de tothom. Ara el 

que toca és fugir d’ egocentrismes, conscienciar als ciutadans del seu seguiment i compliment 

amb consciencia d’ un bé comú. L’ordenança ha de ser un instrument viu que pugui canviar 

en funció de les vivències i condicions futures. No hem de tenir por a exigir responsabilitats a 

aquells que són propietaris d’ animals, i al govern no li ha de tremolar el pols si continuen 

havent actitud insolidàries, incíviques i delictives i aplicar la llei quan s’hagi d’aplicar. Així 

doncs, per l’esmenta’t no podem fer altra cosa que votar favorablement i felicitar al regidor, al 

equip tècnic i a les persones que han format part de l’ ordenança. 

 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, diu que respecte el tema que comentava la senyora Lora dels 

orins dels gossos, si que s’aplicarà sanció a partir de l’1 de febrer, perquè la gent estigui 

perfectament informada donem aquest marge. Han fet molt èmfasis amb el tema recaptatori, 

però una ordenança és un àmbit regulador i porta sancions per poder posar èmfasis en un 

canvi de conducta. En quant als llocs del correcan no és l’ordenança el lloc per regular els 

espais, això depèn de les politiques de cada govern.  
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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 de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (1) i corresponent als membres del grup municipal 

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

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

 

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
Direcció d’ Ensenyament 

 

20 -  CANVIS DE REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-

MES,  PSC I VOLEMATARÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 

MATARÓ.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“Relació de fets 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d’agost de 2016 es va publicar, 
íntegrament, el text del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró, que ha 
esdevingut definitiu un cop finalitzat el termini per presentar al·legacions i/o suggeriments.  
 
L’article cinquè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que la seva 
composició, entre altres vocals, és la següent: 
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 Corporació Municipal:  
La representació de l'Ajuntament estarà formada per un/a representant de 
cada grup polític municipal. 
 

L’article setè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que el 
nomenament i cessament dels vocals s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, en el cas 
dels representants de la Corporació Municipal, i del Decret d’Alcaldia en la resta de vocals.  
 
D’acord amb l’informe de la cap del Servei d’Escolarització i Centres de data 19 de juny de 
2017, cal acceptar els següents canvis de membres del Consell Escolar Municipal de Mataró; 
concretament: 
 

- ERC-MES ha proposat que la Sra. Teresa Navarro Andreu sigui nomenada com a 
vocal, i el Sr. Jordi Esparell i Cervilla, com a suplent. 

- PSC proposa la baixa del Sr. Sergio Luque Manjón, i nomenar com a vocal la Sra. 
Beatriz Delgado Castro.  

- VOLEMataró proposa la baixa del Sr. Jesús Agea Aragoneses.  
 

Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.- Nomenar la Sra. Teresa Navarro Andreu com a vocal del CEM en representació del 
Grup municipal ERC-MES.  
 
Segon.- Nomenar la Sra. Beatriz Delgado Castro com a vocal del CEM en representació del 
Grup municipal PSC. 
 
Tercer.- Agrair els serveis prestats al Sr. Sergio Luque Manjón, com a vocal del 
Consell Escolar Municipal de Mataró. 
  
Quart.- Agrair els serveis prestats al Sr. Jesús Agea Aragoneses, com a vocal del Consell 
Escolar Municipal de Mataró. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (23). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 
21 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER UNA 

IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DE SISTEMES DE SEGURETAT AMB 

GEOLOCALITZADOR TANT PELS NENS COM PER A PERSONES AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PUGUIN REQUERIR D’AQUEST 

SERVEI. 

 

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

Ciudadanía, demana que la proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

 

 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL QUE MATARÓ 

S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA #SEIENTLLIURE.  

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“Seguint el criteri de la Fiscalia, el passat dia 2 de novembre la jutgessa de l'Audiència 
Nacional Carmen Lamela va dictar presó incondicional per als consellers Oriol Junqueras, 
Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundói Meritxell 
Borràs, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila. 
 
Fets que han merescut la condemna de la ciutadania, institucions i partits politics en general, 
tot i algunes lamentables excepcions com és el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya, a 
més del PP i C’s. 
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Anteriorment, la mateixa jutgessa ja havia dictat presó incondicional per al president de l'ANC, 
Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La magistrada de l'Audiència Nacional 
Carmen Lamela també en aquesta ocasió va fer cas a la petició de la Fiscalia i envia a la 
presó als dos líders independentistes després d'una jornada maratoniana de declaracions. 
 
Aquests fets han comportat un continuo d’accions, mobilitzacions, manifestacions i 
concentracions cíviques i pacífiques per exigir la llibertat dels consellers i dels dos Jordis. 
D’aquesta manera, els ciutadans han donat una resposta rotunda per dir-li a l’Estat espanyol i 
a la comunitat internacional que no accepten que el nostre govern passi per aquesta situació 
simplement per haver deixat votar. 
 
Tot això sense oblidar que altres quatre consellers i el mateix President de la Generalitat es 
troben exiliats a Bèlgica. 
 
A algunes localitats catalanes ja s’ha encetat una campanya anomenada #seientlliure, 
consistent en reservar la primera fila dels seus espectacles pels presos polítics catalans i les 
seves famílies. Aquest és el cas, per exemple del festival gironí “Ítaca Cultura i Acció” que ha 
bloquejat aquests seients per oferir-los als representants de la sobirania popular privats de 
llibertat pels seus ideals i deixarà les butaques sense ocupar en cas que continuïn a la presó. 
 
Davant de tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
Municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Mataró, a través de la Direcció de Cultura, es sumi a la 
campanya “#seientlliure, espai reservat per la democràcia” i reservi deu seients de la primera 
fila de tots els espectacles que organitzi, coorganitzi o participi mitjançant conveni mentre els 
empresonats segueixin privats de llibertat. 
 
Segon.- Que als deu seient corresponents a les 10 localitats que no es posaran a la venda 
s’hi col·loqui un rètol amb el nom de totes i cadascuna de les persones empresonades. 
 
Tercer.- Que a la publicitat dels espectacles s’hi faci constar l’adhesió a la campanya 
“#seientlliure, espai reservat per la democràcia”, fent-hi constar que és a proposta d’aquest 
Ple Municipal. 
 
Quart.- Aquesta acció es comunicarà a la Presidència del Parlament, així com a totes i 
cadascuna de les persones empresonades i a les entitats ANC i Òmnium Cultural.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que farà una sola intervenció per aquesta proposta i la 

24, ja que parlen les dos de presos polítics. Nosaltres compartim les parts expositives de les 

resolucions de les dues propostes i reiterem que son presos politics i que exigim la seva 

posada en llibertat. Tenim dubtes de si l’ajuntament ha d’ assumir uns posicionaments que 

segurament no són de consens, però evidentment no votarem en contra. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que 

votaran en contra perquè creiem que no representa el sentit majoritari dels mataronins i molt 

menys del nostre grup municipal. 

 

 

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

que no volen normalitzar la repressió política ni el cop d’estat contra les institucions catalanes 

realitzat pel govern del PP, PSOE i Ciutadans. Fer visible la repressió que patim en els 

espectacles públics és una bona idea que ha de servir, per deixar clar que no hi som tots i que 

falten els presos politics. És una actitud solidaria envers a les famílies que pateixen i un gest 

col·lectiu de dignitat davant un estat opressor. No pararem fins que siguin lliures. Votarem a 

favor de la proposta. 

 

 

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

replica que és molt legítim que vostès presentin el que vulguin però jo no desitjo la presó a 

ningú, crec en la separació de poders i no compartim cap part de la moció, però la part 

expositiva on es parla de presos politics nosaltres creiem que el que hi ha són politics presos, 

que estan a la presó perquè s’han saltat la llei i no participarem en aquesta proposta 

recolzant-la, perquè també em sembla una proposta electoralista.  

 
 
 

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

Ciudadanía, exposa que no existeixen presos politics, són presos per cometre presumptament 

un delicte. Nosaltres evidentment no podem interferir en el poder judicial ja que és 

independent del poder executiu i legislatiu i en aquest sentit no compartim la proposta.  

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

fons i la forma d’aquesta proposta i a diferència del que es diu, també crec en la separació de 

poders, el que passa és que en aquest cas aquesta divisió no s’ha produït. No estem 

demanant a ningú que es transformi en independentista, no cal ser independentista, ni estar 

d’acord amb el que pensen, simplement es tracta d’uns mínims criteris democràtics, de 

llibertat i dignitat i per això nosaltres votarem a favor.  
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, replica que el grup municipal socialista va considerar desproporcionada la presó 

incondicional que la jutge Lamela va dictar pels membres de la Generalitat de Catalunya i que 

malgrat que alguns de vostès els interessi silenciar la nostra petició i continuar amb una 

campanya de desprestigi contra el partit socialista, ja ens hem pronunciat a favor de 

l’alliberament dels Jordis i d’altres encausats. El posicionament sobre aquesta qüestió és 

evidentment política, i desafortunada degut a la judicialització de la política que s’ha viscut les 

darreres setmanes. Estem d’acord en que hi ha una part de la societat que viu 

apassionadament aquests esdeveniments i que les conseqüències continuen impactant a la 

societat. El record del que ens ha passat, està present i està clar que no podem viure aliens a 

les tensions que aquesta situació ha provocat, per això si que estaríem d’acord parcialment en 

la seva proposta i ens sumaríem d’alguna manera a la campanya seient lliure, estem d’acord 

en posar un gran llaç groc a un seient que és un símbol i que costa ben poc tirar-ho endavant. 

Però no podem estar d’acord en la part que es demana que es posi a la venda deu localitats ni 

fer publicitat de l’ eslògan polític de la campanya en la comunicació institucional, la difusió dels 

espectacles estan per difondre les característiques dels espectacles i no per fer política. No 

volem polititzar els esdeveniments culturals, per això el nostre posicionament en aquest punt 

serà d’abstenció. 

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

que no ha entès això de posar a la venda localitats, aquí no ho posa. Posa que no es posaran 

a la venda perquè quedin buides.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2).  

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (1), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   
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Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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).  

 

 
 

 

23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

MILLORAR LA REGULACIÓ DELS PISOS TURÍSTICS A MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Les dades disponibles relacionen la proliferació de pisos turístics amb l’augment del preu de 
l’habitatge, amb situacions de mobbing immobiliari i de vulneració del dret a l’habitatge  en 
general. Sense caure en l’exageració i l’alarmisme, constatem que la massificació turística a 
Barcelona pot començar a desplaçar-se a la seva àrea d’influència més immediata, fet que pot 
comportar que molts turistes recalin a la nostra ciutat cercant un lloc poc massificat, barat i 
pròxim a Barcelona. 
 
Per aquest motiu, pensem que cal millorar la regulació dels pisos turístics, per evitar que es 
reprodueixin a la nostra ciutat els problemes associats a la proliferació descontrolada de pisos 
turístics que s’ha produït a Barcelona. A més, l’experiència d’altres municipis demostra que 
aquesta situació contribueix a encarir encara més els preus dels lloguers i a l’expulsió 
progressiva dels veïns i les veïnes.  
 
El 2016 l’oferta de pisos turístics es va incrementar un 44% al Maresme. Segons el cens 
d’establiments turístics de a Generalitat de Catalunya, al Maresme hi ha 2.448 pisos turístics 
registrats, dels quals 40 es troben a Mataró.  
 
A Mataró es van constituir habitatges d’ús turístic a partir de l’any 2013. Durant aquell any es 
varen donar d’alta 3 habitatges, fins arribar als 40 que actualment estan registrats i consten al 
registre oficial de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. L’evolució ha 
estat creixent fins l’any passat  - 2013 (3 habitatges) - 2014 (8 habitatges més) / 2015 (13 
habitatges més) / 2016 (18 habitatges més)  i 2017 (8 habitatges més). 
 
Aquestes xifres, però, no reflecteixen les desenes d’ofertes no registrades que es poden 
trobar per Internet a les diferents plataformes de lloguer turístic. A diferència de les places 
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hoteleres i de càmping, aquesta modalitat d’allotjament turístic té un impacte directe en el 
mercat del lloguer a la nostra ciutat. Quan es lloga un pis turístic, és un pis menys per als 
mataronins.  
 
Per tant, per millorar la regulació dels pisos destinats a usos turístics i prevenir mals majors, 
proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels ACORDS següents: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró vetllarà per la regularització de tots els habitatges turístics 
il·legals, per garantir que paguin l’Impost sobre estades en establiments turístics i la 
Taxa de la brossa no domiciliària. 

2. L’Ajuntament de Mataró, per tal de donar resposta a les necessitats d’emergència 
habitacional, informarà a tots els propietaris de pisos amb llicència turística de la 
possibilitat d’incloure’ls dins la borsa municipal  d’habitatges de lloguer i acollir-se, 
d’aquesta manera, als beneficis fiscals prevists. 

3. L’Ajuntament de Mataró limitarà les concessions de llicències de pisos turístics a les 
característiques físiques i de serveis, restringint la ubicació dins d’un mateix edifici 
carrer o barri per evitar els processos de gentrificació, acotant la temporalitat (uns 
mesos a l’any), exigint una resposta afirmativa de l’Ajuntament de Mataró per iniciar 
l’activitat, i instant a pagar les taxes i impostos  pertinents. 

4. L’Ajuntament de Mataró estudiarà la possibilitat d’implantar una taxa específica per 
regular i prevenir la proliferació dels habitatges destinats a usos turístics a la ciutat.” 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que només posiciona el vot que serà favorable.  

 

 

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

que s’abstindran perquè es pot veure una mica difuminada per la situació actual, on les 

reserves hoteleres no estan molt a l’ alça. Som els primers que volem que convivència i 

oportunitat puguin conviure amb harmonia dins de la nostra ciutat, però creiem que no podem 

traslladar un problema com el de Barcelona, sobretot en matèria de pisos turístics a Mataró, ja 

que actualment no és perceptible, i creiem que el que hauria de fer és obrir un debat molt més 

ampli, com per exemple la poca capacitat turística de Mataró al no disposar de més places i 

més ofertes hoteleres. Seria bo que primer s’iniciés aquest debat per desprès poder afrontar 

altres temes que puguin venir derivats d’aquest debat. Actualment no és necessari actuar en 

una qüestió que no està portant problemes a la ciutat, en tot cas, el que està portant a la ciutat 

certs ingressos en alguns sectors de la ciutat, i per això ens abstindrem, perquè compartim 

l’esperit de que tots els pisos turístics que hi ha a la ciutat, estiguin degudament regularitzats i 
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amb les seves corresponents llicencies, però no podem arribar a fer aquesta comparativa de 

la problemàtica que té a dia d’avui la ciutat de Barcelona amb matèria de pisos turístics.  

 

 

 

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

que està d’acord amb la proposta, crec que el meu company ja va comentar a la junta de 

portaveus que si la podia retirar ja que el Consell Comarcal està redactant un programa d’ 

inspecció i de classificació dels habitatges i estaria bé que aquest problema el poguéssim 

tractar una mica a nivell comarcal, sobretot per no traslladar el problema cap a una altra ciutat. 

És a dir, que nosaltres tinguem una sèrie de mesures per establiment de pisos turístics, i en 

canvi a Argentona o a Llavaneres no n’hagués. Podríem deixant-la en estudi fins que el 

Consell Comarcal ho tingui aprovat. Demano que es retiri fins al proper ple o portem 

declaració institucional o moció conjunta tots els grups. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que 

comparteix el que acaba de dir el regidor del PP, creiem que és un tema que s’hauria 

d’abordar el més àmpliament possible. De totes maneres, el tenim sobre la taula, cadascú fa 

el que pot, crec que molts de nosaltres estem d’acord amb l’esperit d’aquesta proposta i la 

votarem de forma favorable. Ens hem de posar en un moment d’alerta, però no només de 

aprovar aquesta moció, si no que haurien de ser pro actius ja que el perill és real. Part de la 

ciutadania de Barcelona s’ha sentit expulsada per no poder fer front al pagament dels lloguers 

i per no tenir accés al habitatge, i és una llàstima que la nostra empresa PUMSA no hagi fet la 

feina que calia, i tindríem garantit l’accés a la vivenda per molta gent i els lloguers. 

M’agradaria que aquesta proposta vingués acompanyada de l’ ampliació del Consell Comarcal 

i d’ un pla de treball real, que es posi en marxa ja, perquè el perill el tenim a sobre i ja tenim 

prou gent fora dels seus pobles, com per continuar traient oportunitats. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que hi ha una cosa que en aquest país tenim i és el rebuig a la llibertat. 

Nosaltres no compartim el tema, la primera és que Barcelona s’ha implicat molt en la 

regularització dels pisos turístics, però es un problema de Barcelona, és un problema d’uns 

barris en concret, que tenen un impacte brutal i que ha afectat al mercat del lloguer, i també 

en el sentit dels barris, abans on no volia viure ningú ara estan molt cars. Nosaltres estaríem a 

favor de que es reguli i que es legalitzin, però crec que encara no és un problema a Mataró, ni 

de les ciutat dels voltants; encara no ha hagut un “boom” de pisos turístics, i tampoc sembla 

que ho haurà. Per tant, posar-nos ja, abans de que hi hagi el problema, quan és una cosa 

mínima, mobilitzar-nos en contra em sembla delirant, perquè xoca contra el principi d’ 

iniciativa privada, amb un principi de certa dinamització. Ja m’agradaria que hi hagués un 

problema de pisos turístics i que Mataró tingués tant atractiu, que haguéssim de plantejar-nos 

haver de fer una ordenança restrictiva. Estem parlant de pisos turístics, no d’accés a l’ 

habitatge social, a Mataró és veritat que han pujat molt els preus del lloguer però només tenim 

40 pisos turístics, la pujada del preu de lloguer no té res a veure amb els pisos turístics. Vull la 

llibertat de les persones i la iniciativa de fer els seus petits negocis i de buscar les seves 

petites rendibilitats, per això nosaltres votarem en contra.  

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

favorablement aquesta proposta, entenem que malgrat la situació a Mataró no revesteix cap 

risc immediat de gentrificació turística, si que val la pena intentar començar a regular aquest 

fenomen que és evident que s’està produint i que té una certa influència en la mitjana de 

preus de lloguer de la ciutat.  

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que 

estan a favor de tot el que exposen a la proposta de resolució, votarem a favor malgrat que 

això s’està treballant des del Consell Comarcal, es va explicar la proposta en el darrer Consell 

d’Alcaldes i ara està en període d’al·legacions que acaba el desembre, estaria bé poder 

complementar amb el que s’està treballant des de tots els municipis de la comarca que està 

previst aprovar el març del 2018 i poder fer extensiva la proposta del Consell Comarcal a 

Mataró.  
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, demana que davant del posicionament dels grups polítics que tots coincideixen que 

s’està fent una feina a nivell de Consell Comarcal, que entenem que es una feina que té més 

sentit fer-ho a nivell de Comarca, i a més a més tenim un informe jurídic que així ho constata,  

demanaria que retires aquesta proposta, per poder arribar entre tots a un text que sigui 

consensuat, i que pugui tirar cap a endavant, perquè si no es així no podré votar 

favorablement, si en tot cas posicionar-nos o abstenir-nos, perquè si que hi ha punts que 

encara que no compartim que a Mataró ens trobem en una situació crítica, si que podem 

reconèixer que podem fer una certa feina, però limitada a nivell municipal. Per això li plantejo 

aquesta possibilitat, de retirar-la a efectes de presentar-la de manera conjunta, tenint en 

compte la feina que s’està fent des del Consell Comarcal, si no és així, argumentaré el perquè 

farem aquest posicionament d’abstenció.  

 

 

 

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

que la xifra de pisos turístics registrats a la ciutat són reduïdes, però tampoc ens hem 

d’enganyar hi ha tota una sèrie de pisos turístics no registrats i que justament haurien de 

focalitzar la nostra atenció com a administració. No actuarem bé si minimitzem el fenomen 

dels pisos turístics i el creixement del sector turístic no pot condicionar la planificació 

urbanística. Pensem que des de l’Ajuntament cal que és busquin mecanismes d’equilibri, que 

donin prioritat a drets bàsics com l’accés a un habitatge, per damunt de la lògica licita del 

benefici. Estem d’acord que hi ha una iniciativa en curs del Consell Comarcal, però entenem 

que això no és excloent de les propostes que plantegem, estem d’acord en la cooperació 

entre administracions, pensem que és bàsic i que hem d’ aprofitar la diagnosi i la feina feta pel 

Consell Comarcal per planificar bé les politiques de promoció i de regulació del turisme, tant a 

la nostra ciutat com a la comarca. Si que mantindria la proposta, perquè entenc que és una 

manera de focalitzar un fenomen, si bé ara mateix sembla que no ens afecta directament, la 

realitat és que Barcelona està aquí a la cantonada i que ens podem trobar amb aquest 

problema d’aquí un temps. El que estem plantejant és curar-nos en salut i posar-nos a 

treballar, no és una proposta tancada, la vull mantenir i demano que es pugi votar.  

 

 



 92 

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

que s’abstindrà perquè la proposta planteja coses molt diferents com accés a l’habitatge, 

temes de pisos turístics i en aquest cap ens abstindrem.   

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, vol justificar en tot cas l’abstenció. Trobem que no és una situació crítica, en aquest 

moment no ens podem comparar amb poblacions on hi ha una massificació turística. 

Recordar-li que les plataformes intermediàries per a la cerca d’habitatges turístics, ja 

incorporen aquests habitatges amb una finalitat turística independentment a la tipologia 

d’estada i per tant, la comparació de l’oferta d’habitatges d’ús turístic publicats i els que estan 

legalitzats és el que pot portar a la confusió. És important conèixer que els habitatges que 

estan llogats per una estada continuada, igual o superior a 31 dies, no tenen aquesta 

consideració d’habitatge d’ús turístic de la mateixa forma que els habitatges turístics que no 

són llogats en la seva totalitat, si no per exemple, amb només habitacions, tampoc ho són ja 

que tenen consideració de llar compartida i que estan en fase de regulació en aquests 

moments per part de la Generalitat de Catalunya. Si que es podria acceptar aquesta proposta 

si més no parcialment, ja que és d’ interès de l’ajuntament vetllar pel compliment de la 

legalitat. D’altra banda, els mecanismes haurien de ser definits en base a les capacitats i a les 

competències en matèria turística existent, i en aquest cas son compatibles per 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament per la llei 13/2002, o fins i tot 

pel Consell Comarcal a nivell de comarques si es produís una delegació per part de la 

Generalitat o per conveni dels ens municipals de la comarca, aquesta darrera opció és la que 

està en fase d’ anàlisi per part del propi Consell Comarcal. Referent al tema de l’Ajuntament 

de Mataró de poder donar resposta a les necessitats d’emergències habitacionals, informar a 

tots els propietaris dels pisos amb llicencia turística de la possibilitat de incloure-les dins a la 

borsa municipal d’habitatges de lloguer i poder-se beneficiar de beneficis fiscals. I en quan al 

punt nº 3 de limitar aquestes concessions de llicencies de pisos turístics amb característiques 

físiques i de serveis restringint la ubicació dins d’un mateix edifici o carrer. No ens trobem en 

cap situació critica en quant a existència d’habitatge d’ús turístic, com per poder implementar 

dispositius o mesures que restringeixin la seva ubicació en edificis o carrers en concret. Això 

s’està fent a Barcelona i amb algunes altres poblacions mitjançant instruments de planejament 

però perquè hi havia un creixement insostenible. El primer element restrictiu que ja existeix 
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segons la normativa vigent, és que un habitatge d’ús turístic no es pot legalitzar sense el 

consentiment de tots els membres de una comunitat de veïns on s’ubica, i en quant a 

l’obligatorietat de resposta afirmativa per part de l’ajuntament de Mataró abans d’ iniciar 

l’activitat actualment no és possible, ja que el procediment de tramitació a nivell municipal 

continua sent el regim de comunicat i no el de llicencia, que es competència de la Generalitat 

de Catalunya. Estem d’acord que si cal estar atents davant una possible proliferació, tot i que 

no estem d’acord en que hi ha una situació d’alerta que ens porti a limitar. I respecte al tema 

de la implantació d’ una taxa especifica per regular la proliferació d’aquests habitatges, hem 

de dir que el fet imposable de les taxes municipals ja venen definides per la llei d’hisendes 

locals i responen a dos situacions molt concretes, una és a la prestació per part de 

l’ajuntament d’un servei públic o una activitat administrativa de competència local que afecti o 

benefici d’una forma particular a les persones. No és el cas ni d’una cosa ni l’altra, el que ens 

podríem trobar és que si procedíssim a fer aquest impost, ens podríem trobar en una doble 

imposició, per part de la Generalitat i per part de l’Ajuntament, per tant, per tots aquests 

motius el nostre vot serà el d’ abstenció. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

Vots en contra: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1).   
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24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

TAL QUE L’AJUNTAMENT RECLAMI ACTIVAMENT LA LLIBERTAT 

DELS PRESOS POLÍTICS. 

 

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

resolució següent: 

 
“Els demòcrates de qualsevol país del mon estarien avergonyits que en el seu país 
s’empresonin els opositors. 
 
Independentment que hom sigui partidari de la independència o no, tothom hauria de reclamar 
la llibertat immediata dels presos polítics, titulars de la representació democràtica d’un govern i 
un parlament sorgits d’unes eleccions democràtiques. 
 
Mentre s’estan produint actes i mobilitzacions arreu del país exigint l’alliberament immediat 
dels presos, la jutgessa de l’Audiencia Nacional va més enllà de la presó preventiva, i sense 
haver esperat a escoltar els consellers, ha decretat l’inici del procés d’embargament dels béns 
de President i Consellers de la Generalitat fins a 6,2 milions €. 
 
Precisament, una de les mobilitzacions duta a terme el passat dia 8 de novembre va ser 
l’aturada de país. Molts treballadors, entre els quals un bon nombre d’empleats del nostre 
ajuntament, van secundar la vaga. 
 
En general, l’Ajuntament de Mataró destina els diners de les nòmines que correspondrien a 
les jornades de vaga realitzades pels treballadors al Fons Català de Cooperació.  
 
Essent aquesta una vaga amb una finalitat molt concreta (exigir la llibertat dels consellers del 
govern i dels presidents de l’ANC i de l’Òmnium) i en un entorn d’excepcionalitat, pensem que 
seria raonable, en aquesta ocasió, destinar els diners esmentats a la causa que ha motivat 
principalment la vaga, i ingressar aquests diners a la Caixa de Solidaritat creada a fi i efecte 
d’ajudar els encausats a fer front a les exigències econòmiques que se’ls exigeixen. 
 
Pels motius exposats, el GM d’ERC-Mov.Esquerres proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
els ACORDS següents: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Mataró penjarà de forma permanent a la seva balconada una 
pancarta que exigeixi la llibertat dels presos polítics : Sànchez, Cuixart, Romeva, Turull, Rull, 
Forn, Mundó, Borràs, Bassa i Junqueras.  
 
SEGON. L’Ajuntament de Mataró proposarà als sindicats representants dels treballadors 
municipals que els diners que els empleats que han fet vaga deixaran de cobrar, siguin 
ingressats a la Caixa de Solidaritat esmentada a la part expositiva.” 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que no comparteix aquesta proposta, dieu que els demòcrates de qualsevol país del 

món estarien avergonyits que en el seu país s’empresonin als opositors, això es el que vostès 

pensen, no desitjo la presó per ningú, però avergonyits de que? Del que va passar al 

Parlament? De que un govern incompleixi les lleis? Que faci cas omís als serveis jurídics del 

Parlament? Hem de portar nosaltres el pròxim ple una proposta per demanar una pancarta 

que posi que ens mereixem un govern que no ens menteixi? Hem de portar una proposta al 

pròxim ple i fer campanya demanant que es reservin 2.500 cadires per cada empresa que ha 

marxat i van dir que no marxarien? és molt legítim que vostès demanin i defensin la 

independència però això és el ple de l’Ajuntament de Mataró, perquè no demanem que 

aquests diners vagin a serveis socials? Dit això votarem en contra i en el cas que surti 

favorablement, demanaríem un informe del secretari sobre la legalitat del punt dos de la part 

expositiva que destina els diners aquests a la caixa de solidaritat. 

 

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

votaran contràriament en aquesta proposta, estic avergonyida de moltes coses que han anat 

succeint durant aquests últims mesos. Sobre les persones que fan esmena a la proposta, son 

persones que han vulnerat la llei, sigui o no legitima la seva causa, a més enllaçant amb el 

que s’expressa a la proposta, considerem que son politics presos i no en aquest cas com 

vostès fan esment a presos politics, més que res per anar deixant les coses clares i no 

confondre a la ciutadania. Sobre el punt 1 de l’acord des del nostre grup considerem que 

l’edifici de l’Ajuntament és la casa de tots i per tant creiem que s’ha de tenir respecte per les 

diferents entitats que hi conviuen i donat que aquesta pancarta, per legitima que pot arribar a 

ser per alguns dels grups municipals aquí presents, nosaltres no la podem arribar a compartir. 

Creiem que tampoc representa la majoria de Mataró. Sobre el punt 2, igualment estem en 

contra que l’ajuntament sigui el promotor de proposar el que han de fer els treballadors amb 

els seus diners i és per això que votarem contràriament. 

 

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

Ciudadanía, creu que el senyor Calzada i la senyora Lora han expressat molt bé tots els punts 

d’aquesta proposta; evidentment nosaltres votarem que no i considerem que el punt dos 

infringeix la legalitat vigent. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, exposa 

que no pretén entrar en debat perquè no convenceré a ningú i perquè els arguments els 

coneixem tots. Només dir que donarem plenament suport a aquesta proposta i agraïm als 

companys de ERC que l’hagin presentat i en situacions normals, ni penjaríem pancartes als 

balcons ni ens posaríem samarretes ni guardaríem cadires, però és que la situació en la que 

estem és excepcional, per tant és correcte que les mesures també siguin excepcionals. 

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

exposa que des del respecte als grups que presenten la proposta i a la ciutadania a la que 

representen, des de la comprensió de les motivacions que hi ha darrera d’aquesta proposta, 

nosaltres no compartim pràcticament res del que es diu en el preàmbul, i de la part dispositiva 

no podem acceptar que es posi una pancarta permanent a l’ajuntament, crec que no és 

representatiu. I pel que fa al punt de demanar als sindicats, no veig cap problema de demanar 

als sindicats perquè al final els descomptes de la vaga, son descomptes al treballador, 

nosaltres podem decidir els descomptes a nosaltres, però no podem decidir sobre el 

descompte dels treballadors. Tot i així, donat els treballadors que van fer vaga el darrer dia, va 

ser motivat precisament per això, estic segur que ells mateixos seran els primers que hauran 

de convèncer a la resta de sindicats i la junta i el comitè per que modifiquin el conveni en 

l’apartat que diu “de destinar el fons català de cooperació” o que facin una excepció en aquest 

cas. El nostre vot serà en contra. 

 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que 

s’abstindran. Estem d’acord no podem deixar caure en l’oblit que tenim presos politics, el que 

s’hauria d’haver resolt de forma política davant la incapacitat del govern que tenim al nostre 

estat, ens ha portat aquest extrem. Els que no som independentistes entenem que potser s’ha 

arribat molt lluny, però és que el govern estatal s’ha passat de rosca, és més, està trepitjant 

drets fonamentals. El que esta passant actualment comença a assemblar-se a les dictadures. 

Ens abstindrem perquè em falten lluites al balcó de l’ajuntament, com la defensa de la sanitat 

pública o contra la violència de gènere. Que només es pensi en els presos politics al balcó de 

l’ajuntament és donar de menys altres problemes que son igual de preocupants. Sobre el punt 

dos, tot el que es destini al fons de cooperació ja ens està bé. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el punt dos està 

proposant altra cosa diferent de proposar als sindicats que els que van fer vaga destinin els 

diners a això. De la intervenció del senyor Jérez, dedueixo que inclús en l’hipotètic cas que 

sigui aprovada, que el govern no té ni la mes mínima intenció d’executar aquesta proposta, és 

així ?  

 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que a partir del que surti a la votació valorarem que és el que hem de fer.  

 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, escoltant una 

mica els discursos d’ alguns companys, evidentment amb independència de la valoració 

jurídica que faci cadascú, recorda que el Tribunal Constitucional ha suspès la entrada a presó 

dels ultres condemnats per l’atac a Blanquerna, un dia després que haguessin d’entrar a 

presó. Curiosament aquí no han tingut presa en posar-los a la presó, potser si que arribem a 

la conclusió que el Tribunal Constitucional i l’Audiència Nacional no utilitza la mateixa vara de 

mesurar per tots, segons el delicte. Sense entrar a valorar el que es demana a la proposta de 

resolució només volia posar aquesta reflexió sobre la taula i senyora Morón ara quan sortim, 

m’explicarà perquè s’ha posat avui aquesta samarreta si després s’absté en aquests temes. 

 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

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

Vots en contra: 9,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (1), corresponent als membres del grup 
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municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponent als 

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

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

 

 
 
 
25  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER GARANTIR EL SERVEI DE 

TOILETTE UBICATS A ESPAIS PÚBLICS A MATARÓ AL LLARG DE 

TOT EL TERRITORI, PERQUÈ DONI’M EL SERVEI QUE LA 

CIUTADANIA ES MEREIX, ÉS A DIR UN BON SERVEI PÚBLIC. 

 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, demana que la proposta 

de resolució quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, entenc que la resta de grups accepten abordar 

els seus precs i preguntes en el proper ple. Donem per finalitzada aquesta sessió del ple 

ordinari de l’ajuntament de Mataró. Bona nit a tothom. 

 

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24:00 hores del vespre, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


