
 1 

ACTA NÚM. 11/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-sis d’octubre 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
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) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
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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. 

 

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 
9339/2017 de 23 d'octubre 
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 26 d’octubre 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 26 d’octubre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2017. 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
3 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia sobre reorganització del Cartipàs municipal.  
 
4 Canvi representant del grup municipal VOLEMataró de l’Ajuntament de Mataró en el 

Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei d’Ingressos 
 
5 Aprovació dels preus públics de la fira ferroviària. 
 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Mutació demanial de diverses finques municipals que passen a estar afectades al servei 

de Carreteres amb motiu del Projecte AB-05091.F2. Millora Local. Millora de Nus. 
Millora de la connectivitat de l’enllaç número 100, de Mataró Oest, amb el viari local, 
nova rotonda a l’enllaç 99 i  millores de connectivitat al Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 
99 + 000 al 101+ 000. Tram: Argentona- Mataró. 

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
7 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Pròrroga de l’Acord signat el 2016 adaptat a les 

noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones  en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
8 Aprovació de l’acord entre l’Ajuntament de Mataró i el treballador MARF, de la 

Direcció d’Ensenyament, respecte la modificació de la seva jornada. 
 
9 Aprovar la 2ª modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró de l’any 

2017. 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
10 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. 

 
11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat 

Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya –MES i 
VOLEMataró per rebutjar la instrumentalització política de la Policia Local i donar 
suport a la llibertat d’expressió de la ciutadania. 
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12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa per dotar de recursos extraordinaris per la mediació i la 
convivència a l’Ajuntament de Mataró. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
13 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el dossier de premsa i l’anunci de Ciutadans a la revista Tot Mataró. 
 
14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’absència de l’Alcalde a l’acte institucional de la Diada. 
 
15 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa per demanar un sistema de megafonia pels actes i concentracions que es 
duguin a terme davant l’Ajuntament. 

 
16 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre la suspensió de la Nit de la Cultura. 
 
17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

relativa als permisos per penjar pancartes i plafons. 
 
18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per instar la neteja 

de la Riera de Sant Simó. 
 
19 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de les 

voreres de molts vials de la ciutat. 
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre els estudis de l’AMTU, 

municipalització del Mataró Bus, contracte, i gestió directa a través de l’empresa pública 
municipal. 

 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les 

conseqüències derivades d’uns fets ocorreguts el passat 12 d’octubre a l’ajuntament de 
Mataró. 

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

pisos turístics a Mataró. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les 

conseqüències de l’aturada de país sobre els treballadors. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’aplicació del model Housing First a Mataró. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les 

plusvàlues. 
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26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la 
pròxima campanya comercial de Nadal. 

 

 

 

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

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

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

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

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

 

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

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

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

ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2017. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 

• El Sr. David Bote, Alcalde President, dóna compte de la carta enviada a la Xunta de 

Galicia i a l’ajuntament de Vigo expressant la solidaritat de l’ajuntament de Mataró 

davant els incendis que aquests dies han assolat Galicia.   
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DICTAMENS 

 
Alcaldia 

 
 
3  -  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA SOBRE 

REORGANITZACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte dels següents Decrets: 
 

“DECRET 
8826/2017 de 6 d'octubre 
Assumpte: Renuncia de competències delegades. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

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. 
 
A la vista de l’anterior manifestació, i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Acceptar la renuncia de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia 
4920/2015 de 15 de juny presentada pels Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, Sra. Núria Calpe i 
Marquet, Sra. Isabel Martínez Cid, Sr. Josep Maria Font Morera i Sra. Dolors Guillen Mena. 
 
Segon.-  Reintegrar les competències delegades objecte de renuncia a aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.-  Aplicar aquestes modificacions al quadre de retribucions i assignacions dels regidors 
municipals. 
 
Quart.-  La delegació de competències objecte de renuncia quedarà extingida a partir del dia 9 
d’octubre de 2017. 
 
Cinquè.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP.” 
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“DECRET 
8831/2017 de 6 d'octubre 
Assumpte: Modificació Tinents d’Alcalde 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

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. 
 
A la vista de l’anterior manifestació, i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Acceptar la renuncia presentada pels Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, Sra. Núria Calpe 
i Marquet, Sra. Isabel Martínez Cid, Sr. Josep Maria Font Morera i Sra. Dolors Guillen Mena, i 
cessar com a Tinents d’Alcalde a les següents persones: 
 
1r.   Tinent d'Alcalde Joaquim Fernàndez i Oller  
3r.   Tinent d'Alcalde Núria Calpe i Marquet  
5è.   Tinent d'Alcalde Isabel Martinez Cid  
 
 
Segon.-  Nomenar els següents Tinents d’Alcalde: 
 
1r.   Tinent d'Alcalde  Núria Moreno Romero 
2n.  Tinent d'Alcalde  Juan Manuel Vinzo Gil 
3r.   Tinent d'Alcalde  Juan Carlos Jerez Antequera 
4t.   Tinent d'Alcalde  Miquel Angel Vadell Torres 
5è.   Tinent d'Alcalde  M. Luisa Merchán Cienfuegos 
 
Tercer.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, 
absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 
 
Quart.-  Aplicar aquestes modificacions al quadre de retribucions i assignacions dels regidors 
municipals. 
 
Cinquè.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP.” 
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“DECRET 
8832/2017 de 6 d'octubre 
Assumpte: Reordenació de les delegacions de competències a regidors delegats. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret 4920/2015 de 15 de juny, es van atorgar delegacions de competències d’aquesta 
Alcaldia a favor de regidors/es municipals.   
 
Per Decret de l’Alcaldia 8826/2017 de 6 d’octubre, es va acceptar la renuncia de les 
competències delegades per Decret de l’Alcaldia 4920/2015 de 15 de juny presentada pels Sr. 
Joaquim Fernàndez i Oller, Sra. Núria Calpe i Marquet, Sra. Isabel Martínez Cid, Sr. Josep 
Maria Font Morera i Sra. Dolors Guillen Mena. 
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions 
en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses 
específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran 
comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en general, 
inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Aquestes 
delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de Mataró 
corresponen als Regidors Delegats. 
 
Per raons organitzatives a conseqüència de la renuncia dels regidors esmentats, és necessari 
reordenar el decret de delegació de competències a favor de regidors delegats.  
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Efectuar a favor dels Regidors Delegats que a continuació es relacionen delegació 
genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives 
competències: 
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REGIDORS/ES-
DELEGATS/DES COMPETÈNCIES 

NÚRIA MORENO 
ROMERO 

Urbanisme: 
Urbanisme i Patrimoni. 
 
Desenvolupament econòmic: 
Promoció  de  Ciutat,  Comerç;  Fires,  
Mercats, Empresa, Universitat, Promoció 
Internacional; Agermanaments i Polítiques 
ocupació.  
 
Cultura: 
Cultura, Normalització lingüística 
 

JOAN VINZO GIL 

 
Benestar Social 
 
Habitatge 
 
Sanitat, Salut pública, Consum i Gent Gran 
 

JUAN CARLOS JEREZ 
ANTEQUERA 

 
Serveis Centrals:  
Secretaria General, Arxiu,   Intervenció, Gestió 
Econòmica, Compres i Contractació, Recursos 
Humans i Prevenció de Riscos,Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions; Innovació, 
Qualitat, Processos; Atenció Ciutadana. 
 
Bon Govern, transparència i participació. 
 
Seguretat i Via Pública:   
Polícia Local, Protecció Civil i Mobilitat  
 

MIQUEL ÁNGEL 
VADELL TORRES 

Espais Públics i Equipaments Municipals: 
Sostenibilitat 
Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.  
 
Educació. 
 

MARIA LUISA MERCHAN 
CIENFUEGOS 

 
Polítiques de Gènere, LGTBI, Joventut,  
Ciutadania i Convivència, Cooperació i 
Desenvolupament. 
Esports 
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Segon.-  Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les 
matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els 
següents: 
 
 
a) Competències del Ple 
 
 
b) Competències indelegables de l'Alcalde: 
 
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els empats 
amb el vot de qualitat. 
 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries de competència de 
l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 
 
 
 
c) Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
b) Nomenament de personal  funcionari i laboral de plantilla. 
 
 
URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
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d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, 
fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases 
d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 milions d’euros 
segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun 
dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens 
perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL). 
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen 
com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions de 
l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució dels mateixos. La 
resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.  
 
 
PATRIMONI 
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al 
Pressupost. 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
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Tercer.-   Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat 
sancionadora inclosa. 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa. 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si 
de l'òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el 
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, 
gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos 
de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix 
regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de 
la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 d’octubre de 
2017, RESOLC:" 
 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, 
dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de 
tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en el 
regidor delegat de Serveis Centrals.  
  
Vuitè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per 
a guals correspondrà al regidor delegat de Via Pública.  
 
Novè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases o 
canalitzacions a la via pública correspondrà al regidor delegat de Via Pública.   
  
Desè.-  La delegació de competències objecte de renuncia quedarà extingida a partir del dia 9 
d’octubre de 2017. 
 
Onzè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
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“DECRET 
8846/2017 de 9 d'octubre 
Assumpte: Reorganització Junta de Govern Local. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 5337/2015 de 3 de juliol, es va constituir la Junta de Govern 
Local una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el 
dia 24 de maig de 2015. 
  
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. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 
institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 
habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre 
de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i 
separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local 
assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació 
expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència. 
 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, 
RESOLC:   
 
Primer.-  Cessar com a membres de la Junta de Govern Local a les següents persones: 
 
• Joaquim Fernàndez i Oller  
• Núria Calpe i Marquet 
• Isabel Martinez Cid 
 
 
Segon..-  Modificar la composició de la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat Municipal de 
caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:  
 
- President:   L'Alcalde-President 
- Vocals :  
 
1r.   Tinent d'Alcalde  Núria Moreno Romero 
2n.   Tinent d'Alcalde  Juan Manuel Vinzo Gil 
3r.   Tinent d'Alcalde  Juan Carlos Jerez Antequera 
4t.   Tinent d'Alcalde  Miquel Angel Vadell Torres 
5è.   Tinent d'Alcalde  M. Luisa Merchán Cienfuegos 
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Tercer.-  La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries quinzenalment, 
dilluns a les 14,30 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la 
cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; 
tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar. 
 
Quart.-  La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, 
les competències següents: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
 
 
URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, 
fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases 
d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 milions d’euros 
segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun 
dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens 
perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL). 
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b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen 
com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions de 
l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució dels mateixos. La 
resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.  
 
 
PATRIMONI 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al 
Pressupost. 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
Cinquè.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els 
recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes per 
la mateixa Junta de Govern Local.   
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de 
l'Alcaldia de data 9 d’octubre dde 2017,  proposo el següent acord:". 
 
 
Sisè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
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“DECRET 
9229/2017 de 19 d'octubre 
Assumpte: Aclariments al Decret 8832/2017 de 6 d’octubre, de reordenació de les delegacions de 
competències a regidors delegats. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret 8832/2017 de 6 d’octubre, es van atorgar delegacions de competències d’aquesta 
Alcaldia a favor de regidors/es municipals.   
 
En aquesta Resolució no s’especifica la delegacio relativa a la concessió de llicències 
urbanístiques i a les de llicències d’activitats, per la qual cosa és necessari fer l’aclariment 
pertinent. 
 
Pel que fa a la delegació relativa a l’atorgament de Llicències Urbanístiques aquesta és una 
materia que cal considerar integrada dins del concepte “urbanisme” que va ser delegat per 
aquesta Alcaldia a la regidora Sra. Núria Moreno Romero. 
 
Pel que fa a la delegació relativa a l’atorgament de Llicències d’Activitats és voluntat d’aquest 
govern reorganitzar la Unitat Administrativa que les tramita. No obstant això mentre no es 
prengui una decisió definitiva sobre aquesta reorganització, i de forma provisional, la delegació 
per a l’atorgament de les Llicències d’Activitats es confereix a la regidora Sra. Núria Moreno 
Romero. 
 
En virtut de les competències atribuïdes a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de las Bases del Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Delegar les competències per a l’atorgament de Llicències Urbanístiques a favor de 
la regidora Sra. Núria Moreno Romero. 
 
Segon.-  Delegar la competència per a l’atorgament de Llicències d’Activitats, de forma 
temporal fins que no es defineixi a l’organigrama l’enquadrament de la Unitat Administrativa 
que les tramita, a la regidora Sra. Núria Moreno Romero. 
 
Tercer.-   Els acords adoptats per la Regidora-Delegada en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els 
recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes per 
la mateixa regidora delegada.   
 
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de 
la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 d’octubre de 
2017, RESOLC:" 
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Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 
 
 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que en el decret 

8831/2017 sobre tinents d’alcalde, indica que s’aplicaran els canvis al quadre de retribucions i 

assignacions dels regidors municipals. En tot cas, al principi d’aquest mandat es va canviar 

l’assignació retributiva del primer tinent d’alcalde perquè era, textualment, una singularització 

del sou. Aquesta singularització es manté ara? I en quin concepte? 

 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que la part relativa al sou és competència del 

Ple; el que donem compte aquí és de la reorganització de les competències delegades dels 

diferents regidors que formen part del govern. La resta hauria de passar per aquest ple. 

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

celebra que el PdCat hagi trencat amb el PSC de Mataró i compartim la necessitat d’articular 

una alternativa de govern municipal de transició que treballi d’acord amb el que serà el procés 

constituent de la República Catalana. Però constatem que tenim un govern municipal esquifit, 

6 de 27 regidors, per desenvolupar les simples tasques ordinàries que requereix una ciutat de 

125.000 habitants. Tal i com evoluciona la política local i nacional, intuïm que el PSC quedarà 

en mans del PP i Ciutadans. 

 

 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que és una 

formalitat, no ha dit qui portava la part d’esports en les noves responsabilitats.  

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president,respon que la descripció no ha estat exhaustiva. 

Mancava dir que la  Sra. Merchan és la nova regidora d’esports.  
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4  - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL VOLEMATARÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL. 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el 7 de juliol de 2016, va designar els 
representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de 
l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons disposen els seus estatuts.    
 
En data 19 de setembre de 2017, el grup municipal de VOLEMataró comunica un canvi del 
seu representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar al Sr. Adam Pardo com a representant del grup municipal de VOLEMataró 
de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual, en substitució de la Sra. Anna Maria Rodríguez Vargas.   
 
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (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: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita.  
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Direcció de Serveis Econòmics 

Servei d’Ingressos 
 

5 - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA FIRA FERROVIÀRIA. 
 

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

presenta la proposta següent 

 
“Antecedents 
 
La Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica té com objectiu estratègic la potenciació 
d’elements de dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat per tal que generin 
atracció de visitants; així com la promoció de la ciutat a l’exterior a través d’esdeveniments i 
activitats que es realitzen a la mateixa ciutat.  
 
La Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró inclou al seu 
programa d'activitats per al 2017 la celebració d’una nova Fira Ferroviària els dies 28 i 29 
d’octubre “Mataró Tren. XIII Fira Ferroviària”. 

La Fira Ferroviària és un element significatiu de la promoció econòmica de Mataró, que des de 
l’any 2005 celebrem per commemorar l’arribada del primer tren a la península. Inicialment la 
fira l’organitzava el Cercle Històric Miquel Biada i des de l’any 2014 l’organitza la Direcció de 
Promoció Econòmica, que continua comptant amb la col·laboració del Cercle Històric Miquel 
Biada i els Amics de la Ciutat de Mataró, Märklin, el Grup Ferroviari Mataró, els Amics del 
Tramvia d’Argentona, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, el Centre de Modelisme 
Ferroviari de Sabadell. 

Després de 12 anys hem definit un nou model de certamen amb: 

! Un fil conductor: la singularitat de comptar a Mataró amb la figura de Miquel Biada i el 
primer ferrocarril de la península.  

! Un concepte de fira més ampli: de la fira ferroviària a la Festa del Ferrocarril, un 
esdeveniment participatiu d’atractivitat per a diferents consumidors, de diferents territoris i 
que mostri l’activitat social, cultural de la ciutat.  

! Un canvi d’ubicació: que permeti ampliar les dimensions de l’esdeveniment i unificar en un 
gran espai les diferents propostes i donar cabuda a noves activitats.  

 
Els objectius d’aquest esdeveniment són:  
 
! Posicionar la Fira Ferroviària com a referent de les fires a Catalunya d'aquest àmbit, 

consolidant la capitalitat de Mataró. 
 
! Potenciar la història de la ciutat a través de la figura de Miquel Biada i el ferrocarril.  
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! Promocionar turísticament la ciutat i convertir Mataró en un punt d’atracció de visitants a 

partir d’un esdeveniment singular. 
 
!  Ser un espai d'intercanvi de coneixements per a les entitats i grups ferroviaris i vinculats a 

aquest sector.  
 
La proposta de tarifes per als estands i taules i per l'entrada general per la Fira Ferroviària 
organitzada per la Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica  els dies 28 i 29 d'octubre de 
2017 és la següent: 
 
 
Fira ferroviària 
 
Concepte Preu final Preu sense IVA 
Taula mercat d'ocasions 33,00 € 30,00 € 
Estand modular de fusta 3 x 2 m 308,00 € 280,00 € 
Estand modular de fusta 4 x 2 m 407,00 € 370,00 € 
Estand modular de fusta 5 x 2 m 495,00 € 450,00 € 
Estand modular de fusta 6 x 2 m 594,00 € 540,00 € 
Entrada general (menors i estudiants entrada 
gratuïta) 3,00 € 2,73 € 

 
 
Per tant, s’afegeixen aquests preus públics en l’annex 4.5, relatiu als preus públics de 
Promoció Econòmica. 
 
Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment i la modificació dels preus públics 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals  
PROPOSA  al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de la fira ferroviària, inclosos dins de l’annex 4.5, relatiu als 
preus públics de promoció econòmica. 
 
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que el sentit del vot serà d’abstenció. Compartim la necessitat de projectar Mataró i 

la fira de ferrocarril és una bona oportunitat. Però discrepem en relació al relat històric 

d’aquesta fira, ja que s’enalteix un personatge que considerem nefast per la història de la 

nostra ciutat com va ser Miquel Biada. Ens dol que s’associï a Mataró amb la figura d’un 

esclavista, que a més a més va destacar per combatre la llibertat del poble cubà, que va tenir 

des de Catalunya persones que li van donar suport i altres com el Sr. Biada que amb els seus 

diners i idees va contribuir a combatre. Per tant, demanaríem un canvi de relat i que ens 

centréssim en allò transcendent i és que van tenir el primer ferrocarril de la península. 

 

 

 

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

que l’únic dubte que tenim sobre la fira, és si fer-la fora de l’interior de la ciutat és la millor de 

les opcions. Des del començament li hem donat suport. Ens sembla una aposta interessant i 

potser una rectificació d’un error històric d’aquesta ciutat de no haver sabut aprofitar perquè és 

coneguda arreu de tota Espanya, per ser la primera en tenir el primer tren de la península. 

Votarem favorablement i ens sembla injust el jutjar amb ulls d’avui el que va succeir fa més 

d’un segle i mig. S’ha de veure a la gent en el seu context, en el moment històric i amb els 

valors del moment. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que                      

s’abstindran. La projecció de Mataró sí que ens motiva prou però se’ns generen dubtes. 

Primer el relat d’aquest proposta quan es diu que s’ha de cobrar l’entrada per cobrir despeses. 

Estem d’acord que es cobrin els stands ja que els preus estan en la mitjana, però tenim el 

dilema que creiem que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom. En aquests temps 3 euros 

poden ser molt i alguns ciutadans potser no puguin gaudir d’aquesta fira. Tenim també dubtes 

sobre la localització. Estem d’acord que el TecnoCampus ha de ser un punt important dins de 

la comercialització, promoció econòmica, però aquesta fira en altres espais de la ciutat potser 

tindria molt més èxit i contribuiria a la cultura general i donaria la possibilitat a molta gent, que 

potser per la localització i per preu no arribin a anar cap al TecnoCampus. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que sobre el tema del preu és homologable a altres fires. Hem de reiterar el 

mateix sobre la localització. Tenim dubtes però entenem que no és una decisió dolenta, s’han 

de provar coses. Si no funciona no ens hem de capficar en camins que potser no són els més 

adients. Referent a una al·lusió molt desafortunada, cap personatge històric podria suportar un 

anàlisi ètic d’avui en dia. Es jutja a les persones pel seu moment històric i el seu context. En 

aquest sentit, Biada és un home del seu moment, és un mataroní il·lustre, amb una vida de 

pel·lícula. És cert que un dels punts que el catalanisme sempre ha defensat és la Renaixença, 

va estar finançada per una persona que tots sabem qui va finançar i com a Mossèn Cinto 

Verdaguer. Ningú ho va qüestionar. Biada va ser una persona implicada en el destí d’Espanya 

sencera perquè es va significar en la defensa del manteniment de l’imperi d’ultramar. Va ser 

un gran mataroní, un gran català i un bon espanyol i va portar el primer tren a la península, i li 

va costar pràcticament la seva vida.  

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol començar recordant 

que aquesta nit serà l’onzena que els presidents de la ANC i Òmnium Cultural estan a la 

presó. Volia insistir en demanar la seva llibertat immediata. En quant al tema de la fira 

ferroviària, Es tracta de la primera edició amb un format més ambiciós, amb un programa molt 

complert, amb exposició de maquetes, zones lúdiques, àrees per col·leccionistes, etc. El cost 

de la fira en aquesta primera edició és de 75.000’-€, i la previsió és que es cobreixi la despesa 

a l’espera de com va la venda d’entrades als voltants del 9/10%. Però pensem que cal donar 

una oportunitat i veure com es desenvolupa una fira que té molt bona pinta, i a més és una 

bona manera d’integrar el TecnoCampus a la ciutadania, plantejant i desenvolupar activitats 

com aquesta. Tot i això ens sembla que la promoció no ha estat a l’alçada del programa de la 

fira. Ha estat excessivament localitzada en els mitjans locals. Esperem que sigui un gran èxit.  
 
 
 
La Sra. Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que el seu 

vot serà positiu en aquest punt. Celebrem el gir d’aquesta fira i que hagi canviat el model que 

tenia fins ara, per tal de donar lloc a aquest esdeveniment de ciutat. La fira ferroviària, durant 
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els 12 anys que s’ha celebrat a la Plaça de Santa Ana ha creat unes bones bases que han 

pogut servir per plantejar fer aquest canvi. El canvi d’ubicació dona un valor afegit perquè fa 

participar a professors, alumnes i empreses del Parc, apropant-lo una mica més a la ciutat. 

Aquest extens programa d’activitats fa incloure al públic familiar, col·leccionista, al acadèmic, 

al comercial i al cultural. Creiem que s’ha fet bona feina en la creació i organització d’aquest 

nou format i vull aprofitat per agrair a les entitats i associacions que han col·laborat. Agrair i 

felicitat per la feina feta a tot l’equip de promoció de ciutat. També agrair a totes les empreses, 

entitats i col·laboradors que han participat de manera directa en el consell assessor o de 

manera indirecta des d’ altres serveis per fer possible la fira Mataró tren. 

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

manifesta que sobre el tema dels preus i la mobilitat, recordar que RENFE tindrà descomptes 

de fins al 30% en els bitllets i hauran 2 trenets turístics gratuïts des de la Plaça Santa Ana fins 

a la zona del TecnoCampus. Moltes activitats relacionades amb la fira seran gratuïtes. 

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 
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Servei de Gestió Econòmica 

 
6 -   MUTACIÓ DEMANIAL DE DIVERSES FINQUES MUNICIPALS 

QUE PASSEN A ESTAR AFECTADES AL SERVEI DE CARRETERES 

AMB MOTIU DEL PROJECTE AB-05091.F2. MILLORA LOCAL. 

MILLORA DE NUS. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L’ENLLAÇ 

NÚMERO 100, DE MATARÓ OEST, AMB EL VIARI LOCAL, NOVA 

ROTONDA A L’ENLLAÇ 99 I  MILLORES DE CONNECTIVITAT AL 

SORRALL.. AUTOPISTA C-32 DEL PK. 99 + 000 AL 101+ 000. TRAM: 

ARGENTONA- MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent 

 
“Per resolució de 27 de febrer de 2015, l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Projecte Millora Local. Millora de Nus. Millora de la connectivitat de l’enllaç número 
100, de Mataró Oest, amb el viari local, nova rotonda a l’enllaç 99 i  millores de connectivitat al 
Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 99 + 000 al 101+ 000. Tram: Argentona- Mataró. 
 
A l’expedient d’expropiació forçosa per a l’ocupació urgent de les finques afectades per les 
obres del Projecte AB-05091.F2 es va incloure una relació de finques de domini públic 
municipal que tanmateix quedaven afectades per l’execució de les obres. En tant que urgent, 
aquestes finques havien de ser ocupades de forma immediata de conformitat amb el què 
disposa l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.  
 
Per Decret 4826/2015, d’11 de juny, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana 
es va autoritzar la ocupació de les finques afectades per part de l’empresa INVICAT 
(beneficiària dels drets i obligacions de l’administració expropiant) i es va autoritzar la 
signatura de les actes prèvies d’ocupació que instrumentaven aquesta ocupació.  
 
Consta incorporat a l’expedient un informe jurídic que analitza la normativa aplicable al règim 
d’expropiació forçosa i on s’informa que els béns de domini públic municipals no poden ser 
objecte d’expropiació, ja que gaudeixen dels privilegis d’inembargabilitat, imprescriptibilitat i 
inalienabilitat. En aquest sentit, l’instrument jurídic que entra en aplicació respecte les finques 
municipals afectades pel projecte és la figura de la mutació demanial que es produeix quan es 
dóna un canvi de subjecte o destinació dels béns de domini públic, sense que perdin la seva 
naturalesa jurídica de bé de domini públic. En aquest cas, es produeix un canvi de subjecte 
(els béns de domini públic municipals passen a tenir consideració de béns de domini públic 
autonòmic) i un canvi de destinació (els béns que venen estant destinats o afectats a l’ús 
general municipal o servei públic municipal, passen a estar destinats al servei autonòmic de 
carreteres). 
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D’altra banda, hi ha finques que no deixen d’estar afectades a l’ús o servei públic municipal, 
han estat receptores de diferents serveis d’interès general (aigua, llum, energia i telefonia) que 
han hagut de ser reposats perquè estaven emplaçats al subsòl de l’actual traçat de la 
carretera. La imposició d’aquestes noves servituds a les finques municipals no altera de cap 
forma la destinació ni finalitats a les què venien essent destinades aquestes finques, essent 
finalitats plenament compatibles entre sí.  
 
Un cop executades les obres s’han produït algunes modificacions respecte de les ocupacions 
inicials instrumentades mitjançant les actes prèvies d’ocupació. Per aquest motiu, cal 
regularitzar la situació de les finques: algunes no han patit variacions respecte del projecte 
inicial, motiu pel qual les superfícies afectades es mantenen afectades al servei de carreteres; 
d’altres, han resultat finalment desafectades ja que no han estat necessàries per a l’execució 
del projecte i no han quedat afectes al servei de carreteres; i finalment, en unes altres hi ha 
hagut modificacions de superfície, resultant que finalment ha estat afectada una superfície 
major o bé una superfície inferior que la inicialment delimitada. 
 
Consta informe emès per l’adjunt al coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials en el què es 
constata que tècnicament la proposta s’ajusta a l’obra executada.  
 
En base, doncs, a com ha quedat configurada la realitat física amb l’aprovació del projecte i la 
seva execució, correspon donar-se per assabentat de la configuració final de les finques, 
aquelles que queden finalment afectades al servei de carreteres i aquelles que no i tanmateix 
és necessari aprovar la mutació de domini públic de les primeres, que quedaran afectades al 
servei de carreteres, depenent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.   
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents ACORDS:  
 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat que les finques municipals que es relacionen a 
continuació, i que estaven inicialment afectades pel projecte AB-05091.F2  Millora Local. 
Millora de Nus. Millora de la connectivitat de l’enllaç número 100, de Mataró Oest, amb el viari 
local, nova rotonda a l’enllaç 99 i  millores de connectivitat al Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 
99 + 000 al 101+ 000. Tram: Argentona- Mataró., no han estat necessàries per a la seva 
execució, restant finalment excloses de l’expedient expropiatori, motiu pel qual conserven la 
seva qualificació de béns de domini públic de l’àmbit municipal de Mataró: 
 

Finca 
cadastral 

Finca registral Fitxa Inventari Sup. Ocupada 
inicialment 

Sup. Ocupada 
finalment 

25016 02 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 Servitud subter. 24 m2 0 m2 

33076 01 Finca 9797 (Reg.Prop.4) 11A-308  Servitud subter. 9 m2 0 m2 
27028 01 Finca 11782 

(Reg.Prop.1) 
11A-259 Servitud subter. 47 m2 0 m2 

 
 
SEGON.- Donar-se per assabentat que les finques que es relacionen a continuació, algunes 
de les quals algunes estaven inicialment afectades a efectes de mutació demanial (taula 1) i 
d’altres no (taula 2), pel projecte AB-05091.F2  Millora Local. Millora de Nus. Millora de la 
connectivitat de l’enllaç número 100, de Mataró Oest, amb el viari local, nova rotonda a l’enllaç 



 26 

99 i  millores de connectivitat al Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 99 + 000 al 101+ 000. Tram: 
Argentona- Mataró. han quedat definitivament afectes al servei de carreteres, si bé amb la 
superfície que s’indica, atès que han estat objecte de regularització un cop executades les 
obres: 
 
        Taula 1 
 

Finca 
cadastral 

Finca registral Fitxa 
Inventari 

Sup. 
Ocupada 

inicialment 

Sup. A 
regularitzar 

Sup. 
Afectada 

definitivament 
pel projecte 

26043 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-287 1.460 m2 38 m2 1.498 m2 

25054 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-282 341 m2 10 m2 351 m2 

26051 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-283 431 m2 35 m2 466 m2 

26050 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-417 401 m2 57 m2 344 m2 

25016 01 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-482 578 m2 3 m2 581 m2 

28043 01 Finca 9797 (Reg. Prop 
4) 

11A-309 351 m2 2.570 m2 2.921 m2 

25016 02 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 21 m2 12 m2 9 m2 

27033 01 Finca 12912 
(Reg.Prop.1) 

12A-208 16 m2 8 m2 24 m2 

28043 01 Finca 9797 
(Reg.Prop.4) 

11A-309 495 m2 76 m2 571 m2 

29061 01 Finca 8453 (Reg. Prop. 
4) 
Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-281 40 m2 4 m2 36 m2 

33076 01 Finca 9797 
(Reg.Prop.4) 

11A-308 2.746 m2 34 m2 2.780 m2 

 
           Taula 2  
 

Finca 
cadastral 

Finca registral Fitxa 
Inventari 

Sup. 
Ocupada 

inicialment 

Sup. A 
regularitzar 

Sup. 
Afectada 

definitivament 
pel projecte 

26050 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-417 0 m2  12 m2  12 m2 

33076 01 Finca 9797 (Reg. Prop 
4) 

11A-308 0 m2  4 m2  4 m2 

 
 
TERCER.- Acordar la mutació demanial de les finques relacionades al punt SEGON (taula 1 i 
taula 2) que queden afectes al servei de carreteres, la titularitat del qual correspon a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
QUART.-  Donar-se per assabentat que les finques que es relacionen a continuació, algunes 
de les quals algunes estaven inicialment afectades amb la imposició de servituds (taula 3) i 
d’altres no (taula 4) amb motiu del projecte AB-05091.F2  Millora Local. Millora de Nus. Millora 
de la connectivitat de l’enllaç número 100, de Mataró Oest, amb el viari local, nova rotonda a 
l’enllaç 99 i  millores de connectivitat al Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 99 + 000 al 101+ 000. 
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Tram: Argentona- Mataró.,  han quedat definitivament afectades amb la imposició de servituds 
per a diferents serveis que han hagut de ser reposats en un nou emplaçament municipal per 
trobar-se desplegats en zona que passa a ser de domini públic afecte al servei de carreteres: 
 
        Taula 3 
 

Finca 
cadastral 

Finca registral Fitxa 
Inventari 

Sup. 
Ocupada 

inicialment 

Sup. A 
regularitzar 

Sup. Afectada 
def per serv. 
subterrània 

Cia subm. 

26050 01 Finca 11812 
(Reg.Prop.1) 

11A-417 86 m2 18 m2 68 m2 TELEFONICA 

25016 01 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-482 103 m2 17 m2 120 m2 AMSA 

27033 01 Finca 12912 
(Reg.Prop.1) 

12A-208 60 m2 36 m2 24 m2 MESSA/ENDESA 

25016 01 Finca 11782 
(Reg.Prop1) 

11A-482 301 m2 i 
28 m2 

18 m2 i 6 m2 283 m2 i 22 
m2 

ENDESA/MESSA 

27028 01 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 18 m2 i 20 
m2 

9 m2 i 7 m2 27 m2 i 27 m2 AMSA/ENDESA 

27028 01 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 88 m2 34 m2 54 m2 MESSA 

27033 01 Finca 12912 
(Reg.Prop.1) 

12A-208 60 m2 36 m2 24 m2 ENDESA 

33076 01 Finca 9797 
(Reg.Prop.4) 

11A-308 66 m2 34 m2 32 m2 ENDESA 

33076 01 Finca              9797 
 (Reg. Prop 4) 

11A-308 46 m2 21 m2 25 m2 GAS NATURAL 

 
            Taula 4 
 

Finca 
cadastral 

Finca registral Fitxa 
Inventari 

Sup. 
Ocupada 

inicialment 

Sup. Ocupada 
def  per serv. S 

subterrània 

Companyia/subminstr 

25016 01 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-309 0 m2 19 m2 ENDESA 

25016 02 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 0 m2 11 m2 + 13 m2+ 
14 m2 

AMSA/AMSA/ENDESA 

25016 02 Finca 11782 
(Reg.Prop.1) 

11A-259 0 m2 40 m2 MESSA 

28043 01 Finca 9797 (Reg.Prop.4) 11A-309 0 m2 19 m2 TELEFONICA 
33076 02 Finca 9809 (Reg.Prop.4) 12A-157 0 m2 20 m2 ENDESA 
 
 
CINQUÈ.- Declarar la concurrència d’afectacions en les finques que es relacionen al punt 
QUART (taula 3 i taula 4), que si bé no deixen d’estar afectades a l’ús/ servei públic municipal, 
queden afectades també als serveis d’interès general indicats, mitjançant la constitució de 
servituds subterrànies de pas.  
 
SISÈ.- Aprovar i formalitzar les actes de desafecció, les actes de les finques on no es donen 
modificacions, les actes de regularització de superfícies de les finques municipals afectades, i 
finalment les actes de regularització de superfícies de les finques municipals afectades en 
relació als serveis, que s’acompanyen com a documents annexos núms. 1 a 32.  
 
S’adjunten com a documents annexos 33 a 38, plànols descriptius de la configuració final del 
projecte respecte de les finques municipals afectades.  
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SETÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonial derivats de l’adopció 
dls present acords.  
 
VUITÈ.- Notificar aquests acords a INVICAT, a la Direcció de Serveis del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al servei d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Mataró. “ 
 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, creu que mai és tard, però evidentment estem molt contents perquè s’ha iniciat la 

connexió de la zona de Cerdanyola amb la Ronda. Són unes obres que arriben amb més de 

10 anys de retard i aquesta ciutat té una gran deute amb el barri de Cerdanyola. 

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

vot serà afirmatiu. Vull agrair enormement la feina que ha fet tota la gent d’urbanisme i 

especialment de qui està realitzant les tasques de cap de servei, Xavier Alemany, per tot el 

seguiment d’aquesta obra, de tots els projectes i posterior modificacions i aquelles millores 

que es van obtenir de la Generalitat, com són les pantalles acústiques. 

 
 
 
 
 

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 

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  
 
 
 
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

7  - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA PRÒRROGA DE 

L’ACORD SIGNAT EL 2016 ADAPTAT A LES NOVES 

CONVOCATÒRIES I A LA NORMATIVA ACTUAL, RELATIU A LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONES  EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES 

COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPATS EN EL MARC DEL 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT PEL SERVEI 

PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 

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

presenta la proposta següent 

 
“Fets 
 
El 7 de setembre de 2016, la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, la Presidenta de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya, el vocal de la Comissió de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Associació  Catalana de Municipis, el Secretari general de CCOO 
de Catalunya, i el Secretari General de la UGT de Catalunya, van signar  un Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats 
en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’ocupació de 
Catalunya. 
 
El referit Acord, estableix la retribució de les persones en atur que participen en les accions 
d’experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, desenvolupat en l’àmbit 
territorial de Catalunya i en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que 
gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les entitats 
locals de Catalunya d’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats dependents o 
vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la 
qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva.  
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També preveu que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançarà un salari brut de les 
persones participants amb 1.000€ mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries, 
per la jornada completa i la durada del contracte i les despeses de la cotització empresarial a 
la Seguretat Social en les condicions i finançament establertes a la normativa que regula el 
programa de Treball i Formació, així com que la durada de les contractacions serà d’un mínim 
de sis mesos i un màxim de dotze mesos, en funció del col·lectiu que la corresponent 
convocatòria sigui considerar prioritari. 
 
Per últim, indica que les entitats locals de Catalunya podran adherir-se a aquest Acord 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 
 
En sessió ordinària de data 1 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va 
aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’esmentat acord. 
 
En data 25 de maig de 2017 s’ha signat la pròrroga de l’esmentat Acord signat el 2016 adaptat 
a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Mataró té la voluntat d’adherir-se a la ròrroga, a l’igual que ho va fer amb 
l’Acord d’Adhesió i ha efectuat el tràmit d’informació amb la part social, durant la sessió de la 
mesa negociadora conjunta de personal laboral i funcionari del dia 14 de setembre de 2017. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 34.2. de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que es reconeix 
la legitimació negocial de les associacions de municipis, així com la de les Entitats Locals 
d’àmbit supramunicipal. A tals efectes, els municipis podran adherir-se amb caràcter previ o de 
manera successiva a la negociació col·lectiva que es dugui a terme l’àmbit corresponent. 
 
L’article 33.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, 
estableix que correspon al Ple la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes 
i periòdiques dels funcionaris.  
 
Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Pròrroga de l’Acord signat el 2016 

adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de 
persones  en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en 
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya . 

 
Segon.  Notificació de la present resolució a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa.” 
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, posa de manifest que la part social ha 

manifestat que no estava d’acord amb les condicions salarials proposades, i han posat dos 

condicions per donar-li suport. Per posicionar el nostre vot ens agradaria saber si vostès han 

acceptat aquestes condicions. 
 

 

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

es tracta d’una iniciativa que prové del servei públic d’ocupació de Catalunya, malgrat tot, 

pensem que cal aprofitar-la però que es tracta de disminuir l’atur, sobretot perquè Mataró és 

una de las ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya amb més atur. En aquest sentit 

voldrien fer notar al Govern del PSC de Mataró, que queda palès que calen més iniciatives per 

part del propi govern de Mataró que les impulsi per fer front a aquest problema, per tant 

caldria també estudiar la idoneïtat o l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació actuals.  

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que vol donar 

tot el nostre suport a la directora del Miquel Biada, Fàtima Prat, humiliada per un senador del 

PP, patint acusacions molt greus per informar del que els sindicats estudiantils sol·licitaven. 

Ens preocupen aquestes persecucions a mestres, periodistes, activistes i polítics. L’educació 

no es toca.  Disminuir l’atur a Mataró és importantíssim. Estem treballant sota mínims, amb el 

que ens dona Europa, sota les subvencions que ens arriben, poques i insuficients. 1.000’-

euros bruts són insuficients per a qualsevol treballador d’aquesta ciutat. Estem treballant en 

precari i són còmplices d’aquesta situació. Per tant, creiem que hem d’anar a màxims i hem de 

lluitar, especialment des de l’Ajuntament , contra aquests tipus de sous. Cal revisar el conveni 

i cal seure amb els sindicats i revisar aquesta situació. M’agradaria molt que aquest punt es 

retirés perquè pensem que es pot millorat. Per altra banda, demanem al govern socialista que 

comenci a fer polítiques d’inserció a Mataró, que és mot més urgent que pagar deute. 
 

 

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

desitja que durant molts anys poder seguir gaudint de fons europeus malgrat que sigui una 

iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, es paga amb fons europeus. Espero que algú 

reflexioni i no ens porti a no estar a Europa. Durant dos anys del 2011 al 2013, no vam poder 

gaudir d’aquells fons europeus perquè la Generalitat estava sota investigació de la Unió 
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Europea per no haver-los justificat degudament. És veritat que el sou de 1.000’-€ bruts dona 

per a poc, però 400 cents i poc d’un PIRMI és la meitat. Votarem a favor. 
 

 

 

 

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

comentat, aquest és un programa anual de reinserció de persones al mercat laboral. 

Històricament és cert que els contractes de sis mesos contribuïa poc a que les persones es 

reincorporessin al mercat laboral amb una certa continuïtat. El programa d’aquest any 

contempla la possibilitat que hi hagi contractes de 12 mesos per una gran part del centenar de 

persones que hi prendran part. És cert que l’Ajuntament de Mataró va subscriure un conveni 

amb unes clàusules social que hi fixaven al voltant  dels 1000’-€ de sou brut, més el prorrateig 

de les pagues extres. Em sembla positiu per a aquestes 100 persones i crec que s’ha de 

aprofitar. Si és pot millorar aquesta retribució, extraordinari, però per començar i veure si en 

12 mesos té un percentatge d’inserció més elevat que el que ha tingut fins ara amb 6 mesos 

és un bon inici. Nosaltres li donarem suport. 

 

 

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

recorda que és un acord que volem adherir-nos per poder retribuir els plans d’ocupació que 

ens vindran. No és un acord que nosaltres signem i negociem amb els sindicats. El personal 

que contractem pels plans d’ocupació els aplicarem l’acord marc que han signat els sindicats 

majoritaris, les entitats municipalistes i la Generalitat de Catalunya. Hem de recordar que va 

ser un pas de gegant que a través de la Generalitat va proposar a aquestes entitats que van 

passar de salaris màxims de 800 euros a 1000 euros. Són contractes d’inserció laboral i que 

tenen un altre valor afegit que no només el tema de la feina., hi ha inserció, formació, 

currículum en l’administració. El salari pot semblar insuficient però la diferència és important. 

Creiem que és un bon acord i per això ens volem adherir. 
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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 del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.  

 
 

 

 

8  -  APROVACIÓ DE L’ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

I EL TREBALLADOR MARF, DE LA DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT, 

RESPECTE LA MODIFICACIÓ DE LA SEVA JORNADA. 

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

presenta la proposta següent 

 
“El senyor MARF és treballador de l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, essent personal interí per 
vacant, amb categoria de professor titular A de secundària, a jornada completa. 
 
Vist que la voluntat del senyor MARF és compaginar la docència a l’INSS Miquel Biada amb 
d’altres activitats, com per exemple, la finalització del doctorat. 
 
Vist l’informe emès per la directora de l’INS Miquel Biada de data 15 de setembre de 2017, en 
el que exposa la importància de mantenir al senyor Marco Antonio Rodríguez Fernández a la 
plantilla, encara que sigui a jornada parcial. 
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Vist l’acord signat en data 19 de setembre de 2017 entre l’Ajuntament de Mataró i el 
treballador MARF, mitjançant el qual s’acorda una reducció del 50% de la jornada de treball 
del mateix, a partir del 6 d’octubre de 2017 i fins el 31 d’agost de 2018, 
 
L’article 18.3 del Segon Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Institut Municipal 
d’Educació de Mataró, preveu que es pot modificar la durada de la jornada (passar de 
jornada completa a parcial, o viceversa, o modificar el percentatge de la jornada parcial) 
sempre que hi hagi acord entre el/la treballador/a i la Direcció de l’Institut Municipal 
d’Educació, així com que aquestes modificacions de jornada han de ser aprovades pel Ple 
de l’Institut Municipal d’Educació i s’han de comunicar al Comitè d’Empresa. 
 
Vist que des de que l’Institut Municipal d’Educació (IME) es va integrar a l’Ajuntament de 
Mataró en data 1 de gener de 2013, va desaparèixer l’òrgan del Ple de l’Institut Municipal 
d’Educació, màxim òrgan de govern del desaparegut IME, als efectes de donar compliment a 
l’esmentat article 18.3 Segon Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Institut Municipal 
d’Educació de Mataró, el Ple de l’Ajuntament, com a òrgan màxim de govern de l’Ajuntament 
de Mataró, és l’òrgan competent per aprovar la modificació de jornada del senyor MARF.  
 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 19 de setembre de 2017.  
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acord de data 19 de setembre de 2017 signat entre l’Ajuntament de 
Mataró i el treballador MARF, de la Direcció d’Ensenyament, respecte la modificació de la 
seva jornada. 
 
Segon.- Comunicar aquesta modificació al Comitè d’Empresa.” 
 

 

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

manifesta que el vot serà afirmatiu. Fer-li constar al Sr. Jérez que en la proposta que ha 

presentat apareix el nom i cognom del treballador, entén que ha estat una badada, perquè 

sent una proposta pública es podria estar vulnerant la llei de protecció de dades. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que entén que es 

tracta que una mesura que manca de tota justificació. En relació a l’informe de la directora del 

centre, no trobem cap justificació tècnica referint-se únicament a argument morals. Per altra 

banda l’acord signat entre l’Ajuntament i el treballador en data 19 de setembre del 2017, indica 

literalment que la voluntat del professor és compaginar la docència amb altres activitats. De tal 
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manera que correspon determinar a quines activitats es refereix per determinar si son 

incompatibles. L’informe jurídic del servei de relacions laborals tampoc determina les causes 

fàctiques de la mateixa. Per altra banda, cal tenir en compte que si es tracta d’una causa 

basada en la formació del treballador, l’article 23 de l’Estatut del treballadors, preveu diverses 

mesures i drets dels treballadors per a compatibilitzar la prestació del servei amb la seva 

formació. Així que donada la manca de dades, la manca de justificació i la manca d’interès 

públic de la mesura, i entenem que estem parlant d’un benefici pel mateix i a l’espera que 

aquest benefici es plasmi com un dret universal perquè pugui ser aplicable a tots els 

treballadors de la casa, el nostre vot serà d’abstenció. 
 

 

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

recull les paraules de la Sra. Martínez i tindrem en compte aquestes llacunes que puguin 

haver a l’informe respecte a si hi ha o no compatibilitat a partir de les tasques que pugui fer 

aquesta persona en interès particular en l’altre 50% del temps que no farà i d’incorporar 

aquesta mesura amb caràcter general per a la resta de treballadors. 

 

 

 

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 del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.  
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9  -  APROVAR LA 2ª MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 

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

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, retira aquesta proposta.  
 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

10  -  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 aquesta proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

 

 

11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

–MES I VOLEMATARÓ PER REBUTJAR LA INSTRUMENTALITZACIÓ 

POLÍTICA DE LA POLICIA LOCAL I DONAR SUPORT A LA LLIBERTAT 

D’EXPRESSIÓ DE LA CIUTADANIA. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“L’Ajuntament de Mataró va rebre la Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, 
complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya, per la qual s’ordenava 
que la Policia Local, en exercici de les funcions de policia judicial, que donés compliment a la 
Instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya per la qual, resumidament, demanava: 
 

• Elaborar informe o atestat en relació a les activitats preparatòries del referèndum de 
les quals tinguin coneixement. 

• Remetre la comunicació o informe policial a mode de “notitia criminis” amb caràcter 
urgent al Fiscal en cap de la Fiscalia territorialment competent, amb còpia per a les 
unitats de Policia Judicial dels Mossos d’Esquadra, a efectes de coordinació.  

• Practicar les diligències necessàries per acreditar els “fets delictius” i determinar les 
responsabilitats penals exigibles, i tot allò que els encomani el Fiscal, al qual n’hauran 
de remetre el resultat. 

• Adoptar les mesures necessàries per evitar la consumació o esgotament dels 
“delictes”, requisant urnes, sobres electorals, impresos electorals, propaganda 
electoral, elements informàtics i altra material de difusió, promoció o execució del 
referèndum.  

Atès que la Instrucció 1/2017 entra en contradicció flagrant amb l’Acord adoptat per la 
“Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial” en la reunió celebrada el dia 15 de 
juliol de 2015. En aquell acord, punt 2 de la reunió, es determina que, si bé les Policies Locals 
són Policia Judicial en sentit genèric, no ho són en sentit estricte, ja que la Policia Judicial 
Específica, d’acord amb l’article 7 del RD 769/1987, sobre regulació de la Policia Judicial, són 
les Unitats Orgàniques previstes en l’article 30.1 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat, integrades per membres del Cos Nacional de Policia, Guardia Civil i 
Policies Autonòmiques. Tan sols les Policies Locals de grans municipis que hagin firmat el 
Conveni de Col•laboració entre el Ministeri de l’Interior i la FEMP, de 20 de febrer de 2007, 
podran actuar com a Policia Judicial en un seguit d’infraccions penals que s’especifiquen en el 
conveni i que es refereixen a les antigues faltes i delictes menys greus.  
 
Atesa la irregularitat de la Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, en què es 
desatén l’esmentat Acord de la “Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial”, ja 
que s’atribueixen a les policies locals funcions de policia judicial que no els corresponen.   
 
Atès que la Policia Local de Mataró ha retirat i requisat cartells i pancartes a favor del 
referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. 
 
Atès que la Policia Local de Mataró ha identificat a ciutadans i ciutadanes que exercien el seu 
dret a la llibertat d’expressió i que les seves dades poden haver estat traslladades a la Fiscalia 
perquè siguin processats com a col·laboradors del referèndum. 
 
Els grups municipals de la CUP, ERC-Moviment d’Esquerres, VoleMataró i CiU, proposem al 
Ple de l’Ajuntament de Mataró els ACORDS següents: 
 

1. Ratificar el compromís de l’Ajuntament de Mataró en defensa de la llibertat d’expressió 
i de reunió com a drets democràtics fonamentals. 
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2. Rebutjar la instrumentalització política de la Policia Local i deixar sense efecte la 
Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 
de la Fiscalia. 

3. Informar a les persones identificades per la Policia Local per haver fet campanya pel 
referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre si les seves dades s’han traslladat a la 
Fiscalia i, en cas afirmatiu, se’ls oferirà suport jurídic.  

4. El Ple de l’Ajuntament de Mataró exigeix que el govern municipal doni compliment als 
acords abans esmentats.” 

 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que donaran suport a la proposta de resolució. Exigim la 

llibertat immediata del Sr. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, empresonats de manera injusta. El 

que més ens molesta és el d’identificar ciutadans que puguin ser processats per exercir el dret 

i llibertat d’expressió, i no podem admetre la vulneració de drets. Aniria bé que el Partit 

Popular afluixes, i reconeixés Catalunya com a subjecte polític, fent propostes que permetin 

avançar en la consecució del que nosaltres també reclamem, un referèndum pactat i acordat 

perquè tothom pogués expressar-se de manera lliure i amb garanties. 

 

 

 

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

que votaran contràriament aquest punt de l’ordre del dia. Ens centrarem en els punts d’acord 

d’aquesta proposta de resolució. En el punt 1 demana ratificar el compromís de l’Ajuntament 

de Mataró en defensa de la llibertat d’expressió i reunió, com a drets democràtics 

fonamentals; volem pensar que tots ja estem compromesos amb això. Els que vulneren 

aquests drets i llibertats són els grups que han fet boicot actiu contra actes o propaganda 

d’altres organitzacions. Des de Plataforma per Catalunya ens considerem part afectada, i per 

garantir la llibertat d’expressió d’altres persones, s’han vulnerat els nostres drets a la llibertat 

d’expressió, com a regidora i ciutadana. S’hauria d’anar en compte de qui dona lliçons de 

drets i llibertats. Referent al punt 2, de rebutjar la instrumentalització política de la Policia 

Local, i deixar sense efecte la instrucció dirigida als Mossos, creiem que si existeix algun tipus 

de contradicció legal entre ordenaments e instruccions, estem segurs que no és per culpa de 

cap instrumentalització política i sí al requeriment generalitzat de les instruccions fetes des de 

fiscalia com a mesura de fer prevaldre la legalitat vigent. El punt 3 que demana identificar les 
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persones, identificades per la Policia Local, per haver fet campanya pel referèndum de l'1 

d’octubre, i que se’ls ofereixi suport legal des del nostre Ajuntament, no ho compartim, ja que 

la justícia és gratuïta per tothom, i que en aquest cas, no s’escau l’assessorament jurídic des 

de l’Ajuntament. Convidem als partits, mitjançant els seus propis recursos, si creuen que son 

afins ideològicament a aquestes persones identificades, a donar-los suport jurídic. Per tot això 

votarem contràriament. 

 

 

 

 

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

exposa que el posicionament contrari, ve donat per l’informe de la secretaria de l’ajuntament 

de 22 setembre de 2017, en el que es deia que l’actuació de la policia local s’atenia a dret en 

qüestions legals i jurídiques. Entre les nostres concrecions dels acords, és que ens hauríem 

de seure un dia tots els portaveus i parlar de què és una declaració institucional i què és una 

proposta de resolució, ja que sembla que no ho tenim clar. El primer dels acords, podríem 

votar a favor, si els senyors de la CUP no portessin 20 anys celebrant un acte de 12 d’octubre 

insultant els sentiments de els que ens sentim tan catalans com espanyols, però aquest any 

també s’ha celebrat sense cap problema. A les Santes ja es va regalar un concert a una 

plataforma on es demanava la independència i no hi ha cap processat. Per cert es va fer amb 

els diners de tots els ciutadans fóssim o no independentistes. El que es tractava era de fer 

complir una ordre de fiscalia que així és com funcionen les societats democràtiques. Quan 

vostès parlen de policia política, el dia 1 d’octubre tenim diversos exemples i vam veure com 

algunes urnes se les emportava la policia de Catalunya, uns obeïen al jutge, i els altres feien 

de policia política. No estem acusant a tots els mossos d’esquadra, però sí que alguns no 

complien la seva funció. Hem vist com alguns que sou ponents d’aquesta proposta de 

resolució, s’han negat a donar recolzament a la Policia Local quan havia estat agreujada, i ara 

alguns demanen el contrari. A les campanyes electorals, i no considerem 1 octubre com a 

campanya, sinó retirem la propaganda abans de 15 dies, la retira el mateix Ajuntament enviant 

un comunicat perquè es procedeixi a la retirada. Per això nosaltres demanaríem al servei de 

manteniment perquè actuï, ja que ha passat gairebé un mes i no s’ha retirat i veiem que no hi 

ha una igualtat en aquest sentit. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que votaran en contra, ja que la policia local ha de servir i obeir a la legislació 

vigent i en aquest sentit qualsevol altre posicionament no estem d’acord. No podem demanar 

que els funcionaris prevariquin. 

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

recorda que l'ajuntament no va rebre instruccions de la Fiscalia com es diu a la proposta de 

resolució, sinó que aquestes van procedir directament del cos de Mossos d'Esquadra, al qual 

s’havia dirigit primer la Fiscalia i després del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; per 

tant no hi ha un paper actiu del Govern ni de l'alcalde, ni de la regidora. Les instruccions van 

ser rebudes per la Policia Local directament de mans dels Mossos d'Esquadra. Les Policies 

Locals sí que tenen competències de Policia Judicial, no com a unitats orgàniques, però sí 

com a col·laboradors de la justícia i estan regulades per diferents lleis orgàniques. Hem 

d'evitar confusions en aquest tema. A més, tots els funcionaris de policia d'acord amb les 

normes de conducta i codis ètics, tenen uns principis bàsics d'actuació. Primer, pel que fa a 

l’adequació a l'ordenament jurídic, els Policies Locals han d'exercir les seves funcions amb 

respecte a la Constitució, Estatut d'autonomia, i la resta de l'ordenament jurídic, i amb 

absoluta neutralitat política, imparcialitat, i sense cap discriminació per raça, sexe, nacionalitat, 

religió u opinió. Han d'actuar amb integritat i dignitat, d'acord amb els principis de jerarquia i 

subordinació i sobretot col·laborar amb l'administració de justícia i auxiliar-la en el termes 

previstos per la llei. L’obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l’execució 

d’actes delictius o contraris a la Constitució o a l’Estatut, i col·laborar amb l’administració de 

justícia i auxiliar-la en els termes previstos per la llei. I amb policia o sense s’han pogut 

celebrar mítings, concentracions, reunions, s’han enganxat cartells. Pel que fa a les 

actuacions policials, actes o diligencies, tal com ordenava la Fiscalia i el Tribunal de Justícia, 

ordenades a través de Mossos d’Esquadra, es van remetre aquestes instàncies judicials amb 

còpia a Mossos d’Esquadra, i no és potestat del govern municipal facilitar dades d’aquesta 

naturalesa, així que el nostre vot serà negatiu. 

 
 
 
 
 



 41 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró recorda que en una 

comissió informativa en què aquest tema es va posar sobre la taula, vam rebre 4 o 5 vegades 

el mateix correu electrònic avisant del que la Fiscalia deia i vam haver de fer una queixa. Crec 

que vostès es van extralimitar i van posar a la policia en un moment complicat i difícil de 

gestionar i en una situació complexa pels propis treballadors. El mateix cap de la policia va 

reconèixer en aquella comissió informativa el que li van dir. No només s’ha utilitzat malament 

a la policia sinó que s’han incomplert d’altres temes laborals. És veritat que es va reconduir el 

tema, i després la policia va fer la seva feina, protegir-nos, donar seguretat, i no posar-los d’ 

espies polítics i els estem molestant. Sóc federalista, no independentista, l’únic que m’he 

posat al costat dels independentistes perquè entenc que el referèndum és un dret i que s’ha 

fet a molts indrets com ara Canada, Escòcia, Eslovenia. El nostre poble el formen tant els 

independentistes com els que no, i hem de seure i fer política, cosa que no es fa. També 

haurem de vigilar el que és un prec i una proposta de resolució. 

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

propaganda que vam anar posant es va retirar en un termini de minuts i pensàvem que 

aquesta última que quedava per ser retirada es faria amb la mateixa eficiència i veiem que no 

ha estat així. 

 

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

comenta que les propostes de resolució es poden convertir en precs, i es recomana que en 

comptes de fer propostes de resolució, es facin precs perquè són més àgils. A més ens 

sembla molt atrevit comparar el cas de Eslovènia amb Canadà ja que no té res a veure.  

 

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

manifesta que els policies locals van fer la seva feina d’acord amb les seves competències, 

sense intromissions polítiques, seguint ordres de Fiscalia i del Tribunal de Justícia de 

Catalunya, mitjançant els mossos d’esquadra, i que els policies locals són policies judicials. 
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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), corresponent als membres del grup municipal 

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

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

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).   

Abstencions: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

 

 
 

 

12  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA PER DOTAR DE RECURSOS 

EXTRAORDINARIS PER LA MEDIACIÓ I LA CONVIVÈNCIA A 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 
 

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

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

 
	
“Atès que el dia 1 d’octubre els municipis catalans van viure una situació de violència 
injustificable en equipaments públics i privats.  
 
Atès que la violència viscuda ha alterat en alguns casos el clima de convivència en algunes 
escoles, centres culturals i altres serveis de proximitat, i aquesta alteració ha afectat de 
manera important al bon desenvolupament de les seves activitats quotidianes.  
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Atès que el conflicte polític entre el govern espanyol i la Generalitat de Catalunya està derivant 
en comportaments incívics i contraris a la convivència i a la cultura de pau, com ara 
enfrontaments entre el veïnat, pintades amb insults i d’altres actes de violència simbòlica.  
 
Atès que el procés de solució d’aquest conflicte polític no es preveu immediat, i sí es preveu la 
continuïtat de conflictes veïnals que poden lesionar de manera significativa la cohesió social.  
 
Atès que els ajuntaments són l’administració de proximitat responsable de vetllar per la bona 
convivència i un clima inclusiu al seu municipi, amb la participació activa de les entitats 
cíviques i culturals que treballen en aquesta direcció al seu territori.  
 
Atès que cal vetllar per l’acompliment dels drets dels infants, i proporcionar-los un espai de 
seguretat i de respecte als seus drets en els seus àmbits habituals de relació.  
 
Atès que alguns col·lectius professionals en primera línia en l’atenció a les persones, com ara 
el professorat, els serveis sanitaris, els serveis socials, o els serveis de seguretat pública, 
comencen a sentir-se desgastats i desemparats davant d’una situació que sovint els 
desborda.  
 
Atès que les dotacions ordinàries de recursos no contemplen l’abordatge d’aquesta situació 
extraordinària. Ajuntament de Mataró Grup Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa  
 
Per aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:  
 
-  Establir una partida específica de recursos al pressupost de 2018 adreçada a 

incrementar els recursos materials, la formació i els professionals per intensificar les 
actuacions de mediació a favor de la convivència a la ciutat.  

 
-  Crear una taula amb tècnics municipals i representants d’entitats educatives, socials i 

culturals de la ciutat per dissenyar les línies principals d’actuació d’un pla especial per a 
la convivència en el territori.  

 
-    Instar a les diputacions i al govern de la Generalitat perquè prevegi una partida 

extraordinària als pressupostos de 2018 per donar suport als ajuntaments, i financi el 
50% del cost de les actuacions previstes.” 

 
 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que el conflicte polític que estem 

vivint, com bé expressa la proposta de resolució està derivant a comportaments incívics, 

contraris a la convivència. Hi ha una fractura social i veiem que les peticions de diàleg no són 

escoltades. No sabem quant durarà el conflicte, tot i que avui hi ha reunions al Parlament i al 

Senat. Veiem encertada la proposta, ja que entre les nostres obligacions com a representants 

està la de donar als ciutadans les millors eines per una convivència a la ciutat, i la mediació és 
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una eina a potenciar i el diàleg necessari. Aprofitem per dir que hi ha molta població que no 

està ni per l'aplicació de la declaració unilateral d’independència ni tampoc per l’aplicació del 

155. Així que demanem respecte per les altres posicions. Hi ha molta població que es mira de 

lluny el conflicte polític, preocupats per cobrir les seves necessitats bàsiques. A aquesta 

ciutadania no se'ls està donant l’atenció que requereixen, en aquest moment  en què dóna la 

sensació que tot s’hagi aturat. La nostra posició serà que sí. 
 

 

 

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

que el vot serà favorable a la proposta de resolució, a condició que el grup que la proposa 

estigui per la labor d’enfocar els mitjans de mediació a evitar conflictes. A nosaltres ens 

sembla malament que es puguin arribar a fer pintades, insults i amenaces i no ho compartim. 

Ens agradaria saber a què s’estan referint exactament i a què es refereix la proposta de 

resolució, ja que si el que volen és perseguir a uns que puguin arribar a utilitzar la llibertat 

d'expressió per cometre aldarulls, nosaltres no podrem arribar a estar d’acord, ja que creiem 

que, en aquest cas no s’haurien de tenir en compte ideologies. Volem saber si la mediació és 

per la totalitat dels conflictes vinguin d’ on vinguin o no. Perquè si la part expositiva de la 

proposta només és perseguir una part no podrem estar d’acord, ja que no s’haurien de tenir 

en compte ideologies i s’haurien de resoldre tots els conflictes. La part expositiva de la 

proposta no la podem assolir en la seva totalitat, però si compartim l’esperit de la proposta. El 

nostre vot serà favorable. 

 

 

 

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

manifesta que votaran que no. Comencem la intervenció dient que la societat catalana és 

plural, i el que ara es demana és que la ciutadania decideixi que vol la majoria. Pel que fa a la 

proposta del senyor Martínez, ens proposa uns acords que no compartim. I respecte als 

arguments d'ICV, quan parlen de la violència viscuda el dia 1 d'octubre, nosaltres hi estem 

d’acord, ja que la repressió policial va ser forta, i entenem que això va crear una fractura 

social. La gent que va patir violència quan estaven exercint el seu dret a vot, promou fractura i 

un sentiment contra el govern que ho promou. A més, quan dieu que això ha alterat el clima 

de convivència a escoles, pensem que el discurs del Rei també va alterar la convivència, 



 45 

l’empresonament dels Jordis també, la suspensió de lleis aprovades pel Parlament també. 

Igualment que el conflicte polític està derivant en comportament incívics, però trobem que la 

gent expressi pacíficament el que pensa és la màxima expressió de la democràcia. A la 

ciutadania no se la pot fer callar. Hem sigut crítics amb l’actitud de l’alcalde que ha pres partit 

per una part de mataronins i que no ha contemplat l’altra part. I cap favor a la convivència dels 

mataronins va fer passejant-se per les televisions de tota Espanya. Així que a nosaltres la 

proposta ens sembla mal feta i votarem que no. 

 

 

 

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

que la proposta li sembla interessant encara que no ens acaba de fer el pes el primer 

paràgraf. A la senyora Polvillo que estigui tranquil·la pel fet que l’hagin identificat 3 vegades, 

que no li passarà res ja que hi ha un senyor que ha robat quatre vegades la bandera 

espanyola de la comissaria i no li ha passat res. La resta de la proposta ens sembla raonable, 

ja que és la resposta al que molta gent comenta. Els conflictes estan als serveis socials, al 

col·legis i a molts llocs, i la meva denuncia i protesta segur que es produiria. Anem a intentar 

posar solució en la mesura de les nostres possibilitats. Aquesta situació fa temps que es 

produeix, nosaltres hem rebut pintades a la nostra seu des de fa anys les quals no s’han 

condemnat. Hem de col·laborar perquè la gent ho està passant malament tant d’un costat com 

de l’altre i li donarem el nostre recolzament.  

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que s’abstindran. 

Estem d’acord amb els acords però no ens agrada el text, ho hauríem d’haver parlat amb més 

calma. Crec que la preocupació per com van les coses la tenim tots, sobretot per un tema de 

principis i de drets. Es podria plantejar un protocol dins de la mediació que ja tenim en l'àmbit 

municipal. Vull recordar que Mataró ha estat pioner en aquest àmbit, i crec que necessita més 

dotació i reconeixement en general, en qualsevol tipus de mediació. No ens agrada que vostè 

que és company de l’esquerra utilitzi el discurs de terror. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que la proposta de resolució que presenta el grup d'Iniciativa té dues 

parts: l'expositiu el qual nosaltres no compartim, ja que si cometen il·legalitats, no hi haurà 

mediació i sí conseqüències. En aquest sentit el tema de la mediació ens crea dubtes encara 

que la fractura social està i existeix. En una proposta de resolució no es vota la part expositiva 

sinó els acords i nosaltres compartim la part dels acords, ja que entenem que hi ha un 

moment conflictiu i persones que estan en càrrecs públics, com ara professors, en el que s'ha 

de mantenir independentment de la seva ideologia, una neutralitat ideològica, pensem que la 

proposta pot ser interessant. El nostre vot serà favorable. 

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

votar-la a favor, ja que encara que tot allò que fa referència a la convivència, a incrementar 

recursos socials, ens sembla adequat, no ens sembla tant si està vinculat com es fa a la 

proposta a tot una sèrie de fets centrats en l´1 d'octubre i a més si es fa, no com a increment 

pressupostari, sinó dotant una partida específica. Cal comentar que tots els ferits de la 

repressió policial del dia 1 d'octubre han tingut molta repercussió en l'àmbit internacional, cívic 

i social, i altres portaveus han fet referència i també altres factors haurien incidit en aquesta 

convivència com ara el discurs del Rei, tractament local dels fets, la repressió del govern 

central. La violència social que diuen no es preocupin que no succeirà. Suggerim que a la 

proposta es faci una referència més directa a algunes entitats socials, com associacions de 

veïns, que han treballat molt en temes de convivència i que han demanat que l’ajuntament els 

ajudés i els passés un ajut econòmic i de recursos. El nostre vot serà contrari. 

 
 
 
 
La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que fa 

temps que batallen per un pla estratègic de convivència. Busquem que Mataró sigui una 

referència en l'àmbit de la mediació, la defensa de drets humans i garantir la correcta 

convivència, i cohesió social de tots els àmbits. Convé no oblidar que estem celebrant els 15 

anys del servei de mediació i els 10 anys de les escoles mediadores que fan una gran tasca 

per la pau. Aviat es podrà obrir el Centre de cultura per la Pau a la nostra ciutat. També hem 

d'agrair la tasca des del servei de convivència. És evident que els projectes necessitaran que 
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es mantinguin en el pressupost municipal, s’incrementi i es doni un suport supramunicipals, 

motiu per al qual ja es va demanar ajut a la Generalitat. El nostre grup lluitarà contra la 

violència física o verbal i no restarem impassibles davant de la injustícia. És per tot l’ exposat 

que no estem d'acord amb el redactat. Són els fonaments els que no permeten donar suport a 

la proposta. Alarmar amb l’existència de comportament incívics entre el veïnat i parlar de 

violència simbòlica no ens sembla bé i és una conducta rància. Hem de fomentar el diàleg 

enriquidor entre les ideologies. Els que vam ser a les escoles i manifestacions pacífiques en 

pro de la llibertat, vam viure com gent parlava sense por i es discutia amb respecte i vam patir 

la por pels agredits. No hem de reduir tot el que ha passat a fets negatius. Crec que aquests 

mesos els ciutadans han madurat sota criteris de pau i de no-violència, malgrat la frustració. 

És per tot això que no podem deixar passar els arguments de la proposta. Quan aprovem els 

pressupostos demanem més per a la mediació però una partida excepcional creiem que no.  

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

en relació a la proposta presentada per ICV demanant uns recursos extraordinaris per la 

mediació ens plau informar que des del servei d’igualtat i ciutadania s’està acabant de definir 

el nou pla de convivència com a estratègia d’acció per fomentar la convivència i civisme a 

Mataró. Aquest pla de convivència té com a marc conceptual la Carta Europea on es 

salvaguarden els drets humans de la ciutat, signada a Mataró l'any 2005. La missió d'aquest 

pla és facilitar la convivència positiva basada en el respecte i confiança entre persones. Una 

acció que es deriva del pla és la consolidació del servei de mediació ciutadana amb la creació 

del centre de recerca del diàleg, convivència i cultura de pau. Pel que fa als recursos 

necessaris pel desenvolupament d’aquesta acció, estem treballant en el pressupost per poder 

garantir la viabilitat. És per tant que votarem afirmativament a la proposta de resolució. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix als intervinents el to, i acceptem la crítica dels que 

votaran en contra. Senyora Martínez segurament la part expositiva no l'hem explicat bé ja que 

no era la nostra intenció fer un discurs reaccionari o de terror. Pensem que hi ha una 

excepcionalitat en la societat i l’hem d’afrontar. Agraïm a la senyora Moron la seva intervenció. 
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A la Senyora Polvillo li diem que podem acceptar les critiques a la proposta de resolució però 

no acceptem el fet que no haguem fet referència en aquesta proposta de resolució als temes 

que vostè ha dit, entenen que hi ha una part molt més afectada que l’altre. Exigim també la 

llibertat dels senyors Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. En aquest ple hi ha també una declaració 

institucional contra la Casa Reial amb la que hem trencat relacions degut al discurs de Felip 

VI. Per tant en tots aquests casos ens posarem al capdavant de les iniciatives a favor de la 

pau i en contra de l’aplicació irracional per part de l’Estat Espanyol contra de drets i llibertats 

dels catalans. Un altra cosa es que no compartim la declaració unilateral d’independència. Ens 

excusem en la mesura que podem, però en definitiva el que reclamem en la proposta de 

resolució és que sí que hi ha un conflicte, que hi ha que encarar-lo i en tota la societat hi ha 

aquest debat. El que demanem és que la tensió es relaxi i que les persones que necessitin 

ajuda per superar nosaltres ho hem de solucionar. La societat està molt dividida en aquest 

tema i reconèixer això no és ser un reaccionari. 

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

que comparteix els acords, però vostès tenen un altre posicionament més equidistant i és 

veritat que nosaltres tenim clar d’on ve el problema i demanem disculpes si realment la meva 

intervenció l’ha ferit en aquest sentit, encara que compartim moltes lluites. 

 
 
 
 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, demana 

disculpes si el to ha semblat una mica vehement però no era la meva intenció. Comentar que 

hi ha situacions que hem de reconduir, però no crec que hagi excepcionalitat per fer una 

partida excepcional. Hem de tenir un pla de convivència i treure allò positiu de discrepar sense 

tenir manques de respecte. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  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 de Plataforma per 

Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 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). 

Abstencions: 2,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.  

 
 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

13   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

DOSSIER DE PREMSA I L’ANUNCI DE CIUTADANS A LA REVISTA 

TOT MATARÓ. 

 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Diàriament  els regidors d’aquest ajuntament rebem per correu electrònic un dossier de 
premsa on figuren les notícies, actes i esdeveniments que tenen especial rellevància per 
ciutat. 

Aquest dossier, que és un recull exhaustiu d’indubtable qualitat i utilitat, ens ajuda  a estar 
assabentats de totes les notícies que surten a la premsa  i són d’interès per Mataró. 
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A mitjans de setembre va aparèixer en el dossier un anunci del grup de Ciutadans, que va ser 
publicat a  la revista Tot Mataró, on posaven de manifest “su total apoyo a David Bote, alcalde 
de Mataró, por mantenerse firme en defensa de la legalidad vigente”. 

En el citat anunci, a doble pàgina, figurava una fotografia de campanya dels tres regidors de 
Ciudadanos, una altra de l’alcalde Sr. Bote i el logotip destacat del citat partit. 

Volem posar de manifest que no ens sembla adequat que un anunci d’un grup polític aparegui 
en el dossier de premsa de l’Ajuntament i és en aquest sentit, el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana – Moviment d’Esquerres formulem les següents preguntes: 

PRIMER. A quantes persones o institucions s’envia el citat dossier? S’elevaran a partir d’ara 
els anuncis publicitaris dels partits en els mitjans locals a la categoria d’informació rellevant i 
en conseqüència,  seran incorporats al dossier de premsa diari? 

SEGON. Ha manifestat l’alcalde alguna disconformitat o protesta per aparèixer en un anunci 
d’un partit polític al qual no pertany? 

TERCER. D’acord amb  l’agermanament i sintonia que manifesta el grup de Ciutadans amb 
l’Alcalde, té previst el Grup Municipal del PSC iniciar contactes amb aquest partit per 
incorporar-lo al govern o establir un pacte estable per a la resta de legislatura?” 

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

que el recull de premsa s’envia a 65 persones de l’Ajuntament de Mataró. Sobre el fet de 

l’anunci d’un partit polític, la inclusió d’aquest anunci en el recull de premsa correspon a un 

error, originat pel sistema automàtic de detecció de continguts en premsa, que des del servei 

de comunicació, el sistema no va saber distingir entre un contingut periodístic i un contingut 

publicitari. Si, que l’alcalde ha manifestat alguna disconformitat, en quan ens vam adonar 

d’aquest fet igual que el seu grup. És evident que nosaltres estem iniciant una ronda de 

trobades amb tots el grups municipals. 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que es pot fer 

càrrec de que ha hagut una errada, entenc que no ha estat voluntat directa del govern 

publicar el citat anunci, moltes gràcies per les explicacions. D’altra banda, vull incidir en el fet 

de la proximitat política que esta venent el grup de Ciutadans i el PSC i manifestar, la nostra 

disconformitat política en aquest fet. 
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14  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ABSÈNCIA DE L’ALCALDE A L’ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA. 

 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El passat 8 de setembre, com cada any pels volts de la Diada Nacional de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració d’Òmnium cultural, va organitzar la conferència 
institucional, que enguany va anar a càrrec de l’antropòleg Manuel Delgado i va portar per 
títol: “Una cultura de lluita. El conflicte social i altres tradicions populars”. 
 
La col·laboració entre Òmnium cultural i l’Ajuntament de Mataró en l’organització de les 
conferències institucionals de Sant Jordi, de la Diada Nacional de Catalunya i de la 
commemoració de l’afusellament de Lluís Companys, es remunta a molts anys enrere. 
 
Ens consta que fins fa un temps hi havia un conveni de col·laboració, que actualment no 
existeix, però que la coorganització d’aquests actes es continua fent tal com s’ha fet sempre: 
des del Gabinet d’Alcaldia o des de la Direcció de Cultura es contacta amb Òmnium Cultural 
perquè proposi un ponent per fer la conferència i davant de les diferents propostes que hi 
pugui haver, s’acorda qui serà el conferenciant per a cadascun dels actes. 
 
Així doncs, i tenint en compte, que com cada any, Òmnium Cultural i l’Ajuntament han pactat 
els conferenciants dels actes institucionals, ens va sobtar molt la no presència de l’alcalde de 
la nostra ciutat a l’acte institucional de la Diada. 
 
Per altra banda, en motiu del 77è aniversari de l’afusellament de Lluis Companys, l’únic 
president d’Europa escollit democràticament que ha estat assassinat, l’Ajuntament només va 
organitzar l’Ofrena Floral.  
No ha estat fins dies després, i davant la perplexa demanda de diferents Grups Municipals, 
que s’ha organitzat la Conferència Institucional habitual a la nostra ciutat.  
 
Pels motius exposats, el GM d’ERC-Mov.Esquerres formulem les següents preguntes: 
 
PRIMER. Com és possible que el màxim representant de la ciutat no hagi participat en aquest 
acte important de la ciutat commemorant la Diada Nacional de Catalunya? 
 
SEGON. Per què no s’ha organitzat quan tocava la habitual conferència institucional en record 
de l’afusellament del President Companys, tal com s’ha fet durant molts anys a Mataró.” 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que respecte a la primera pregunta, li haig de 

dir, que com en qualsevol acte en el qual no puc assistir, vaig delegar la meva representació 

al llavors tinent d’Alcalde, el Senyor Fernández. En relació a la segona pregunta, sobre 

l’organització dels actes en memòria del President Companys, em remeto a les paraules que 

vaig compartir, abans de la polèmica en la que vostè ha fet de referència en la seva 

intervenció a la junta de portaveus, quan se’m va preguntar per què no hi havia data per la 

xerrada institucional.  

 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, accepta que al·legues 

motius personals per no assistir el dia 8 de setembre en aquest acte, però m’agradaria 

recordar, que fa molts dies i segurament ja ho hem oblidat, que el 7 de setembre, aquí vam 

tenir un ple mogut políticament i amb uns quants temes que són els habituals en aquest mes i 

mig que portem d’ençà d’aquesta data, que segurament van crispar políticament el seu grup 

municipal i segurament aquesta va ser la raó i no cap altra, que l’Alcalde de la ciutat, no el 

grup municipal  socialista, que tampoc va venir, però l’alcalde de la ciutat no presidis aquest 

acte institucional, és una cosa que no podem entendre. Respecte al tema de Lluis Companys, 

ens consta que Òmnium Cultural, que si que havia organitzat la conferència anys anteriors, va 

mostrar la seva no disponibilitat, per aquest mes i mig tant intens que portem, en organitzar 

aquesta conferència i ho va traslladar a l’Ajuntament de Mataró, també ens consta, no sé si 

per un mateixa voluntat del senyor alcalde o per part d’Òmnium, s’havia parlat de que 

precisament no sigui Òmnium qui ho fes, si no alguna entitat relacionada amb la memòria 

històrica, amb la qual cosa compartim i trobem adequada, però segurament, aquest any ho 

s’ha fet tard o fora de temps, i els motius tampoc no els acabem de entendre. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que la seva resposta la respon vostè mateixa 

quan diu, segurament, perquè això significa que vostè entén que el que diu es simplement una 

interpretació per part seva i del seu grup. Respecte a la segona part, novament sobre Lluis 

Companys, és veritat que jo ja li vaig dir al President d’Òmnium de Mataró-Maresme, que 

acceptava la seva proposta de replantejar la manera que organitzàvem aquest acte i no seré 

jo qui el culpi de res.  
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15  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER 

DEMANAR UN SISTEMA DE MEGAFONIA PELS ACTES I 

CONCENTRACIONS QUE ES DUGUIN A TERME DAVANT 

L’AJUNTAMENT. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“El passat 2 d’octubre vam rebre un comunicat intern de l’Ajuntament on se’ns convocava a 
les 12h del matí davant l’Ajuntament de Mataró a una concentració per rebutjar i denunciar la 
violència viscuda el dia 1 d’octubre a Catalunya.  
 

Durant aquesta concentració  vam assistir als intents del primer tinent d’alcalde, el senyor 
Fernàndez, de no quedar-se afònic mentre intentava dirigir unes paraules als ciutadans 
congregats davant l’Ajuntament.  
Discursos abans dels minuts de silenci, concentracions, ... No és la primera vegada, ni serà 
l’última, en què l’alcalde, un regidor o un mataroní mira d’adreçar unes paraules a la 
ciutadania des de davant de l’Ajuntament. Potser seria hora que no ens hi deixéssim la veu.  
 
És per això que des del Grup Municipal d’ICV-EUiA formulem el següent PREC:  
 
- Que l’edifici de l’Ajuntament compti amb un equip de megafonia de forma permanent que, 
amb els permisos corresponents, es pugui utilitzar tant en actes institucionals com en d’altres 
concentracions que es duguin a terme al davant de l’Ajuntament. “ 
 

 
 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, diu que  per tal de que ningú es quedi afònic, acceptem el seu prec, 

perquè entenem que és una millora respecte a les funcionalitats que presenta el propi edifici 

de l’Ajuntament, i l’informo de que ja s’han donat les instruccions pertinents a equipaments 

municipals, per què faci un estudi sobre els requeriments, tant tècnics com legals necessaris 

per instal·lar aquest equip i una estimació pressupostaria. Confio que en breu li podrem donar 

retorn de l’ evolució d’aquesta demanda. 
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16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

LA SUSPENSIÓ DE LA NIT DE LA CULTURA. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 
“El passat 5 d’octubre ens vam assabentar de la suspensió de la 1a edició de la Nit de la 
Cultura, que s’havia de celebrar el dia següent, divendres dia 6. Segons el programa, l’acte 
comptava amb la presència del grup els Comediants. Entenem que aquesta suspensió 
perjudica la imatge de la ciutat i a part deu comportar un perjudici econòmic.  
 
En aquest sentit, volem saber:  
 
- El Regidor de Cultura no podria haver delegat la presidència de l’acte en un altre membre del 
Govern i així no haver d’acabar suspenent, amb tant poca antelació, un esdeveniment prou 
rellevant a nivell de ciutat?  
 
- Quin cost econòmic ha suposat la suspensió de l’acte?  
 
- Pensa el Govern celebrar aquesta edició o queda suspesa definitivament fins l’any vinent?”  
 
 

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

Cultura, exposa que, l’acte de la nit de la cultura no es va suspendre, es va ajornar pels fets 

que s’havien produït en el país, i pensaven que en aquest cas, era un acte extraordinari, de 

fet és la primera edició i consideraven que no era el moment per començar aquesta 

celebració. Es va parlar amb els membres del jurat i es va considerar que no era el moment 

de fer-ho. La celebració de la nit de la Cultura s’ha contractat la producció i direcció a 

Comediants. Si que s’haurà de assumir un cost, en quant als elements que ja s’han produït 

però que igualment s’utilitzaran amb la celebració de l’acte. Estem buscant nova ubicació per 

que el problema que ens trobem ara, és que el lloc que s’havia anunciat, la nau Gaudí,  no es 

pot utilitzar perquè està ocupada, considerem que s’ha de celebrar perquè cal posar en valor, 

el treball que ha realitzat el jurat. Creiem que s’ha de donar a conèixer els guardons.  
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17 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIVA ALS 

PERMISOS PER PENJAR PANCARTES I PLAFONS. 

 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El dia 7 de Setembre la Secció Local d’Esquerra Republicana va entrar per instància l’inici del 
tràmit per obtenir permisos per penjar pancartes i plafons a la via pública.  

En el cas de les pancartes, el dia següent el Servei d’Espais Públics ens respon la petició 
remetent-nos les condicions per penjar-les, així com demanant imatges dels llocs on seran 
penjades. Aquestes van ser respostes amb un arxiu amb les imatges dels punts de la via 
pública on havien de ser ubicades. Finalment, el dia 14 de setembre se’ns sol·licita una 
imatge de les pancartes en qüestió, la sol·licitud va ser resposta amb les imatges dels 
dissenys d’aquestes. Al cap d’uns dies, es va contactar amb el Servei d’Espais Públics via 
telefònicament i se’ns va respondre: “Està sobre la taula dels nostres superiors”. Des de 
llavors, no hem tingut cap notícia.  

En el cas dels plafons, vam tenir resposta el dia 12 de setembre amb la petició de que 
responem als següents requeriments: Descripció de l’acte a anunciar, número de plafons que 
es penjaran, material dels plafons, mida dels plafons i la protecció emprada per protegir 
l’escorça dels arbres. No vam rebre cap altra resposta.  

S’ha de tenir en compte que tot aquest material que volíem penjar a la via pública no feia 
menció al Referèndum de l’1 d’octubre ni a participar a votar, fet prohibit per la Fiscalia.  

Davant el silenci administratiu, vam penjar les pancartes i els plafons. Aquests van ser retirats  
en diverses ocasions per la Brigada Municipal acompanyada de la Policia Local, i en algunes 
ocasions inclús pel personal de neteja municipal. Afegint que el procediment utilitzat per retirar 
algun material no era l’adequat, com per exemple, l’arrencada literal de pancartes.  

Per aquests motius exposats, el GM d’ERC-Mov..Esquerres formulem les següents 
preguntes:  

PRIMER. Per quins motius es van aturar el tràmits administratius per les sol·licituds 
d’Esquerra Republicana per penjar pancartes i plafons?  

SEGON. Qui va transmetre les instruccions als diferents serveis municipals esmentats per tal 
que retiressin cartells, pancartes i plafons les setmanes anteriors al Referèndum? 

TERCER. On ha quedat custodiat el material retirat? Quin tràmit s’ha de fer per recuperar-lo?  

QUART. Consideraven prioritari la retirada d’aquesta imatgeria per davant d’altres accions, 
tenint en compte l’estat de la ciutat? Com valora el govern els mecanismes emprats per a la 
retirada? “ 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que la retirada de material publicitari no era considerada prioritària per part dels 

serveis municipals, de fet encara resta molta publicitat del referèndum. Sobre la tramitació de 

les sol·licituds per l’autorització dels elements de publicitat, per part del seu grup, es va 

esperar a donar una resposta en funció de les indicacions que donessin des de la secretaria 

municipal i els serveis jurídics de l’àrea, davant dels dubtes que suscitaven en el contingut del 

missatge tant principal com secundaris d’acord amb les instruccions que havien rebut de la 

fiscalia. El material que es va retirar pels serveis municipals, així com la resta d’ estris 

intervinguts, es troben dipositats en els magatzems dels serveis d’ espais públics, però a 

disposició de la fiscalia, en aquest sentit, la recuperació de qualsevol material, hauria de ser 

sol·licitada a través dels jutjats. 
 

 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no li ha quedat 

clar si no era prioritària perquè es va començar. L’ explicació de que no era prioritària, no em 

quadra, dos policies locals, dos treballadors municipals de la brigada municipal traient una 

pancarta, entenem que hi ha altres feines en aquesta ciutat més profitoses per fer i no 

entenem amb la resposta que ens ha donat, perquè es va fer.  

 

 

18  -   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER INSTAR LA NETEJA DE LA RIERA DE 

SANT SIMÓ. 

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

presenta el prec següent: 

 
“La Riera de Sant Simó presenta un llarg tram un estat d’abandonament i deixadesa 
important. Les canyes i diferents residus ocupen tota la seva superfície i de cara a la 
temporada de pluges poden suposar un perill en convertir-se en un obstacle que faci créixer el 
nivell de les aigües de pluja que desaigüen a la platja de Sant Simó. 
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Desconeixem si la neteja i manteniment en bon estat d’aquesta zona de la ciutat és 
responsabilitat de l’ ACA encara, de l’Ajuntament o de privats, però malgrat això si que ho 
veiem prioritari i és per aquest motiu que presentem el següent Prec al Govern Municipal: 
 

- El Govern Municipal realitzarà la neteja i manteniment necessari per que la Riera de 
Sant Simó deixi de tenir l’estat d’abandonament que avui té entre Rocafonda i la Platja 
de Sant Simó i a més per evitar els possibles problemes d’acumulació d’aigües en cas 
de pluges torrencials pròpies de l’època de l’any a la qual arribem. En cas de no ser 
una competència municipal s’instarà a qui en sigui competent a realitzar aquests 
treballs d’adequació fins i tot, i si cal, de manera subsidiària.” 

 
 
 
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, accepta el prec i li diré que ja s’han posat en contacte amb el 

serveis d’ espais públics i amb els tècnics de l’ACA, perquè és responsabilitat de l’Agència 

Catalana d’Aigua. Durant els propers dies farem una inspecció conjunta entre tècnics 

municipals i tècnics de l’ACA, perquè facin la intervenció i el manteniment de la Riera. Des de 

la regidoria d’ espais públics s’ha tramés una carta dirigida al director de l’ACA, per transmetre 

la preocupació de l’Ajuntament sobre l’estat de la Riera i sol·licitar una intervenció urgent per 

a la seva neteja i manteniment.  

 

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

agraeix la resposta i demana, que faci arribar la carta perquè coneixem l’historial i el 

currículum de l’ACA i del seu passotisme respecte a les necessitats de les administracions 

locals que en el seu moment,  va portar que dos alcaldes d’ aquesta comarca fossin imputats 

per un delicte ecològic per obres que havia de realitzat l’ACA i que no va realitzar.  

 

 

19  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE LES VORERES DE 

MOLTS VIALS DE LA CIUTAT. 

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

presenta el prec següent: 
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“L’estat de les voreres de molts vials de la ciutat és estèticament deplorable i a més a més un 
perill pels vianants. Zones molt transitades com la Ronda de Països Catalans a les 
proximititats al Tanatori o centres comercials es troben amb les voreres aixecades i en mal 
estat. Les arrels dels arbres han malmés el ferm, aixecant-lo en alguns casos de manera 
considerable amb el consegüent perill de provocar caigudes de vianants, o faciliten la 
proliferació d’alguns animals que podríem considerar plagues que utilitzen els forats que s’hi 
fan com a cau. 
 
Som conscients que pel volum del problema i pel cost de posar-hi solució no es pot donar una 
resposta immediata i satisfactòria  a tots els vials però sí que creiem necessari avaluar-lo, 
classificar la prioritat d’actuacions segons els vials i posar data a les actuacions per donar-hi 
una solució definitiva al mateix. 
 
És per aquests motius que presentem al Govern Municipal el següent Prec: 
 

- Els serveis de Gestió de l’Espai Públic elaboraran un informe sobre l’estat de les vies 
on és més evident el problema que citem, amb un Pla valorat econòmicament i 
cronològicament per tal de realitzar les actuacions necessàries per solucionar aquesta 
problemàtica.” 

 

 
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, accepta el prec i comparteix aquesta preocupació sobre l’estat de 

les voreres i dels vials de la ciutat. Els tècnics de serveis d’ espais públics han realitzat un 

inventari sobre l’estat dels carrers de la ciutat, sobre l’estat dels paviments urbans i de les 

voreres. des d’ espais públics estan treballant en la redacció del pla director de manteniment i 

millora dels carrers de la ciutat, el qual a d’ incloure la programació i valoració de tots els 

treballs de reparació i millora que s’han de realitzar durant els propers anys. Es preveu tenir 

enllestit aquest pla director, dins del primer semestre del 2018. Durant aquest 2017 

l’ajuntament ha destinat tres-cents setanta cinc mil euros a les millores del paviment, i cent 

quaranta mil euros a les reparacions de les voreres que estan en pitjor estat. Vam introduir el 

criteri, que allò que es recaptés per la taxa municipal de gual es destinés integrament a 

actuacions de millora i manteniment de les voreres de la ciutat. Per tant li acceptem el prec, 

atès que es una preocupació compartida i vinculada amb la millora de la via publica de la 

nostra ciutat. 
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20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ SOBRE ELS ESTUDIS DE L’AMTU, 

MUNICIPALITZACIÓ DEL MATARÓ BUS, CONTRACTE, I GESTIÓ 

DIRECTA A TRAVÉS DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. 

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

següent: 

“La paraula es compleix”: “jo sóc un home de paraula” aquest ha estat el mantra repetit pel 
nostre Alcalde durant aquests últims mesos amb el tema del Referèndum. Lamentem molt que 
aquestes paraules del sr. Alcalde i la senyora Núria Moreno no las apliquin en temes de ciutat 
tant importants com el Pla de Mobilitat, que estarà dormint en un calaix socialista, la 
municipalització del Mataró Bus o també  els inspectors de les zones blaves.  

Els recordo que ara fa més d’un any, vostès es van comprometre amb aquest consistori a tirar 
endavant l’estudi per poder dur  terme la gestió directa de diferents serveis d’àmbit públic i de 
servei a les persones. A dia d’avui (i han passat més de 400 dies des de la seva promesa) 
encara no ens han fet cap proposta, NO han donat cap resposta, NO han proporcionat els 
respectius estudis que ves a saber a quin calaix estan o si els tenen fets. Malgrat que ens van 
donar paraula que el passat juliol el tindríem sobre la taula.  

Una manca de paraula per part del Govern acompanyada d’un menysteniment i una manca de 
compromís que demostra, una vegada més i ja no sabem ni quantes en van ja, que vostès no 
volen governar la ciutat, sinó viure d’ella.  

La manca de compromís que tenen amb temes de ciutat com el servei de transport públic i 
aparcaments que afecten el nostre comerç i l’economia de la ciutat. 

El passat 20 de setembre li tornava a formular les següents preguntes, les mateixes que hem 
repetit des de fa mesos en les comissions presidides per la senyora Núria Moreno a Espais 
Públics i en contractació on el president és el sr. Juan Carlos Jérez. 

Des del passat juliol estem a l’espera de l’informe de l’AMTU. Som coneixedors que l’informe 
fa temps va arribar a Espais Públics i Contractació. Són moltes les vegades que tant al ple 
com a les diferents comissions se’ns ha informat que se’ns farà arribar. 

No s’entén aquest retard, si no és que té un interès particular en no donar la informació.  

És a dir, que tingui un compromís ocult, amagat a la resta de Regidors amb l’empresa 
“Avanza”. Aquest és el motiu pel qual li allargueu un contracte amb finalització al mes de 
desembre d’aquest any i prorrogat dues vegades sense cap concurs concurs públic. 

Per tot això sol·licitem que ens facin arribar en un màxim de 48 hores l’informe de l’AMTU. 
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També demanem que se’ns expliqui a tots els regidors quant i com s’abordaran els contractes 
de Mataró Bus?  

Com i quant s’abordaran els contractes dels inspectors de la zona Blava?  

Estan treballant en el plec de condicions o segueixen vivint de la ciutat com fan des del primer 
dia? Estan fent reunions amb el sindicats per parlar i negociar les contractacions? 

Relacionat amb la gestió directa i recuperació de competències i oportunitat de donar un bon 
servei públic, sota control municipal, fa temps que el govern ens ha de donar una resposta 
amb la possible municipalització dels treballadors, inspectors/es de la zona blava. Tenen 
alguna cosa a dir al respecte? En quin punt està l’estudi de la gestió a través de l’empresa 
pública municipal? Ens poden fer arribar la diagnosi o l’estudi? Quina decisió prendran com a 
govern municipal? Informen els treballadors o els tracten igual que a nosaltres que no ens 
informen de res?” 
 

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

que respon al  prec per respecte a les persones que hi ha al públic, però és inacceptable que 

posi ombres de dubte sobre l’honorabilitat. No li admeto que pretengui donar a entendre que 

estic vivint de la ciutat i no de la meva feina ni de la meva dedicació. No li accepto aquesta 

sospita, és inacceptable i no beneficia en res als treballadors de les empreses que tenen 

problemes. El Mataró Bus, no es un tema del govern ja que el govern no pot decidir la 

prorroga del contracte, ho ha de decidir el ple.  Està presentat l’estudi de l’AMTU sobre la 

zona blava i l’opció de la municipalització, i també ho decideix el ple. La zona blava, és el 

servei que amb més interès tenim de municipalitzar, però no enganyem a ningú, no els hi 

diguem als treballadors que això és una decisió del govern, primer perquè serà del ple o del 

consell de PUMSA, si es el cas, perquè el servei depèn de PUMSA. Però el que no farem mai, 

serà prendre una decisió com deixar sense efecte el contracte, perquè el personal vagi al 

carrer, perquè no tinc garanties de que PUMSA o l’ajuntament es pugui quedar aquest 

personal. O sigui, no enganyem a ningú, és molt difícil i intentarem fer-ho, si ho fem serà amb 

intel·ligència i amb complicitat, no amb insinuacions ni denuncies, i s’haurà d’aprovar en 

aquest ple. Perquè no és fàcil, i  cal parlar amb els sindicats de quina és la situació, tant de 

Mataró Bus, com de la Zona blava. Estem convençuts que la solució passarà per un nou 

escenari de col·laboració a les centrals sindicals que tenen aquestes grans empreses.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, respon que no posa 

l’ombra del dubte en cap lloc. Recordo el que esta succeint amb el Rengle, o amb el Sorrall, i 

el que no volem és repetir segons quines errades del passat. Dit això, vostè no és el meu pare 

per acceptar-me o no quelcom, el to que vostè ha utilitzat amb mi és incorrecte. Vostès han 

estat marejant la perdiu durant més d’un any en una feina que hauríem pogut haver fet entre 

tots amb molt de gust, perquè tota l’oposició ha estat treballant, vostè l’ ha portat al límit. 

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES 

DERIVADES D’UNS FETS OCORREGUTS EL PASSAT 12 D’OCTUBRE 

A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

la pregunta següent: 

 
“Ens consta que Dijous dia 12 d'octubre un grup de persones (d'Arran) van empaperar 
l'Ajuntament de Mataró. 
 
Creiem que embrutar l'espai públic i en aquest cas l'Ajuntament hauria de tenir 
conseqüències. 
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament de 
Mataró fem les següents preguntes: 
 
1.- Que posava exactament en els cartells? 
2.- La Policia Local va aixecar acta i els va identificar? Si és així, a quants? 
3.- Que s'ha fet o que és pensar fer? S'ha posat cap tipus de sanció?” 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

respon que el contingut dels cartells estava relacionat amb la presència a Catalunya dels 

cossos i forces de seguretat de l’Estat, respecte del quals protestaven per la seva presència i 

demanaven la seva marxa, amb textos com “fora les forces d’ocupació” o “Que se’n vagin”. La 
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policia local va aixecar acta dels fets, acompanyat del reportatge fotogràfic dels diferents 

cartells que s’hi van penjar. No es van realitzar identificacions de caràcter personal atenent a 

criteris de proporcionalitat respecte a la seva actuació atès que es va considerar que procedir 

a la identificació dels implicats podia derivar en desordres i conflictes amb les persones que 

s’hi trobaven reunides al lloc. Atès que aquests fets poden ser consecutius d’ una infracció de 

les ordenances municipals del civisme i publicitat i com a norma de tràmit habitual es pot 

considerar responsable dels mateixos, a les entitats signants de la cartellera, s’ha traslladat la 

informació als serveis jurídics municipals perquè instrueixin el corresponent expedient 

administratiu.  

 

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

que sembla lamentable que des del consistori no es faci absolutament res. Sembla ser que 

uns fets, depèn de qui els faci, passen completament desapercebuts, i no es prenen mesures, 

perquè s’ha de dir, si no tinc mal entès, era el grup d’Arran, de Mataró, que té vincles amb el 

grup municipal de la CUP. Però veiem que quan son fets d’un altre caire polític si que se’ls 

persegueix, per tal de posar-los la pertinent sanció. Creiem que en aquest cas no poden haver 

distincions, fets que podrien estar considerats de vandàlics, des del nostre punt de vista.  

 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE ELS PISOS TURÍSTICS A 

MATARÓ. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“Atesa la situació d’emergència habitacional i el repunt especulatiu dels preus dels habitatges 
de lloguer, considerem que cal prestar atenció davant de la proliferació d’habitatges destinats 
a usos turístics.  
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En aquest sentit, preguntem el següent: 
 

• Quina és l’evolució de les llicències d’habitatges d’ús turístic dels últims 5 anys? I 
quants habitatges d’ús turístic hi ha registrats a Mataró? 

• Quines són les xifres de recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments 
turístics en els pisos turístics de Mataró? Com s’han reinvertit aquests diners a la 
nostra ciutat? 

• El govern municipal contempla la possibilitat de crear alguna taxa específica per limitar 
la proliferació dels habitatges destinats a usos turístics?” 

 

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

Cultura, diu que a Mataró es van constituir habitatges d’ ús turístic a partir de l’any 2013 fins 

arribar als 40 que actualment tenim registrats i que són els que consten en el Registre Oficial 

de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.. Durant aquests anys, el 

que s’ha produït són, diverses baixes d’aquesta activitat i fins i tot, alguna denegació per 

incompatibilitat amb la normativa, el que fa, que actualment ens estem situant en aquests 40 

habitatges. Aquesta xifra, considerem que no és desproporcionada en relació a altres 

modalitats d’oferta d’allotjament turístic que existeix a Mataró. Tenim 818 places hoteleres que 

es corresponen en 372 habitacions, més 872 places en càmpings entre parcel·les i 

bungalows. Altres municipis del nostre entorn, on el impacte d’aquesta modalitat turística ha 

estat molt més contundent i ha comportat fins i tot suspensions temporals de llicències. En les 

dinàmiques de treball conjuntes que fem amb els hotels de la ciutat, fins al moment no ens 

han plantejat cap preocupació al respecte per part del sector. Les xifres de recaptació de 

l’impost sobre les estades en establiments turístics representen un 10% sobre el total de la 

recaptació derivada de la taxa turística aplicada per les diferents modalitats d’ allotjament de 

la ciutat. Des del quart trimestre del 2012 en que es va iniciar la aplicació de la taxa turística, 

fins al primer trimestre el 2017, la Generalitat de Catalunya va recaptar 308.548,34 euros en 

concepte de taxa turística i d’aquesta recaptació total s’han transferit a l’ajuntament de 

Mataró, la xifra de 114.164,54 euros que és el que correspon al 30% del import total recaptat, 

un percentatge destinat a les administracions locals per autogestionar accions per la millora i 

promoció de l’activitat turística local. La resta de recaptació queda en mans de la Generalitat 

de Catalunya, per desplegar ajudes per a la millora de la competivitat turística.   
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix 

la resposta acurada i detallada. M’agradaria tenir-la per escrit per estudiar les dades que m’ha 

proporcionat perquè la sospita que tenim, és que els establiments destinats a usos turístics, 

és molt més alta que la registrada de forma legal. Només cal consultar, segons quines 

pàgines de Internet i és notori que la xifra és molt més elevada de 40 pisos. Per tant, caldrà 

parar atenció per fer aflorar aquests pisos, en el que seria la legalitat i que es pugui gravar, si 

més no, la brossa comercial i per tant, caldrà que ho estudiem, i si que ens comprometem a 

treballar una proposta i traslladar-la al govern quan puguem.  

 

 

 

23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES 

DE L’ATURADA DE PAÍS SOBRE ELS TREBALLADORS. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El passat 3 d’octubre, la Taula per la Democràcia va promoure una “aturada general” de 
l’economia catalana per reivindicar la dignitat del poble de Catalunya i denunciar la repressió 
de l’Estat contra la ciutadania. Aquesta va ser una crida secundada pels sindicats majoritaris, 
les patronals, partits, treballadors, institucions i  entitats.  
 
El govern de la Generalitat també s’hi va adherir i el nostre Ajuntament va fer el mateix. En 
resposta a la petició expressa feta el dilluns 2 d’octubre pel Comitè d’Empresa i la Junta de 
Personal Funcionari, l’Ajuntament de Mataró els va comunicar que dimecres 3 d’octubre 
tancaria per l’ATURADA DE  PAÍS. 
 
I es van decidir que els serveis mínims seran equiparables als d’un diumenge amb l’excepció 
dels serveis educatius, que s’havien d’acabar d’establir d’acord amb les directrius del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
 
 
Atès que aquesta aturada general, s’havia de pactar entre treballadors i empresa. 
 
 
Atès que, en el cas de l’Ajuntament de Mataró, també es van acordar les actuacions pactades 
entre Ajuntament i els representants dels treballadors. 
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Des del Grup Municipal de la CUP formulem la següent pregunta: 
 

• Pensa el Govern Municipal ser coherent amb la seva decisió i assumir la 
responsabilitat de l’aturada amb les conseqüències que comporti o estem només 
davant d’un acte de cara a la galeria i es farà recaure aquesta decisió  sobre els seus 
treballadors i treballadores, fent-los recuperar les hores que no van treballar?” 

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

s’està negociant amb els sindicats en la mesa de negociació; el resultat serà el que es pacti. 

El que no farem serà el que ha fet la Generalitat, és a dir, anunciar que reclamarà els diners.  

 

 

 

24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’APLICACIÓ DEL MODEL HOUSING FIRST A MATARÓ. 

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

següent: 

 
“La nit del 18 de maig de 2017 més d’un miler de voluntaris van recòrrer els carres de 
Barcelona, Mataró i Sant Adrià del Besòs. A Mataró, els 160 ciutadans voluntaris van localitzar 
40 persones dormint al carrer. 
 
Les dades evidencien que cada cop hi ha més persones dormint al carrer, tot i que les xifres 
obtingudes s’han de considerar com de mínims, ja que probablement hi hagi més persones 
que no han estat localitzades. 
 
Malgrat que a Catalunya no hi ha dades actualitzades sobre el nombre de persones que 
dormen al carrer, l’informe Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a 
Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Habitatge, diu que en total a Catalunya hi hauria 48.454 
casos de mal allotjament i que reben el seguiment de serveis socials. Del total de tots aquests 
casos: 
 
- (Sense sostre) 5.433 corresponen a persones que viuen al carrer o refugis de baixa 
exigència; 
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- (Sense vivenda) 8.634 corresponen a persones sense habitatge, és a dir, adults que viuen 
en albergs o menors en centres d’acollida; 
- (Vivenda insegura) 26.705 casos corresponen a persones que viuen en habitatges insegurs, 
que no poden pagar el lloguer, tenen un ordre de desnonament o pateixen violència 
domèstica; 
- (Vivenda inadequada) 7.682 casos viuen en habitatges inadequats com assentaments i 
barraques, allotjaments sense subministraments bàsics o sobre-ocupats. 
 
A Catalunya, municipis com Barcelona, Girona i Lleida han posat en marxa o estan en fase 
d’impulsar el model Housing First, que promou que persones que fa temps que viuen al 
carrer puguin accedir a un allotjament permanent, respectant l’opinió i les decisions de la 
persona i amb el suport d’un equip especialitzat i multidisciplinar.  
Es tracta d’un programa, que en principi no té un inici molt complicat, tan sols recursos per a 
pagar lloguers i per disposar de personal adequat.  
Pels motius exposats, el GM d’ERC-Mov.Esquerres formulem les següents preguntes: 
 
PRIMER. Quin és el tractament que Mataró dona a les persones que dormen al carrer? 
Quantes de les 40 persones identificades el passat mes de maig han estat ateses? Quina 
estimació fan, ara que torna l’hivern, del número de persones que romanen al carrer? 
 
SEGON. S’està treballant en l’implementació d’un sistema com el Housing First? “ 
 

 
El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, agraeix en primer lloc la tasca que ha fet la Isabel Martínez al 

front de la regidoria de Benestar Social. Mataró aplica un model que consisteix en fer un 

increment en quan a l’exigència que se li requereix al usuari en l’ús del recurs, comencem 

amb el club social andana que dona una disponibilitat de 12 del migdia fins a les 5 de la tarda 

i que utilitzen unes 30 persones que ofereix un àpat diari, també hi ha el centre d’acollida 

municipal obert tot l’any que garanteix les necessitats bàsiques essencials, en quan a 

allotjament, alimentació, higiene i vestuari, i que a més possibilita la promoció social dels 

residents mitjançant el servei de mediació. Hem fet l’ aposta de treballar en tres habitatges de 

titularitat municipal i que estan compartits, i tutelats. Els requisits son que la persona estigui 

empadronada a la ciutat i haver iniciat un procés de reinserció social. L’accés a aquests pisos 

es fa per prescripció dels tècnics dels serveis socials. A banda d’això hi ha altres recursos 

esporàdics i el menjador social. En total 58 persones han rebut informació, orientació i atenció 

per part dels diferents serveis i recursos de la ciutat. En quan a la temporada d’hivern, tenim 

la campanya operació fred, en col·laboració amb creu Roja i Policia Local que es posa en 

marxa quan les temperatures baixen per sota de 5 graus. Pel que fa Housing First nosaltres 

no l’hem incorporat, i s’està valorant anar a la jornada de la fundació arrels. 
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25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES 

PLUSVÀLUES. 
 

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

Ciudadanía,  demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA PRÒXIMA 

CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL. 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 
“No hace falta explicar a nadie la importancia que tiene el ambiente navideño a pie de calle 
para estimular el comercio que es un sector importante de nuestra ciudad. Dentro de este 
estimulo que tiene la campaña de navidad está el tema de las luces de las calles.  
 
En otras campañas hemos vivido un desconcierto general a la hora de decorar las calles ya 
que el sistema público-privado no acaba de funcionar. Por ello este Grupo cree importante 
que desde promoción económica se asuma el liderazgo de esta cuestión porque como dice el 
refrán “unos por otros la casa sin barrer”. 
En este sentido preguntamos para que sea respondida en el próximo pleno: 
 

1. ¿Cómo va la campaña de navidad? 
2. ¿Qué previsiones a nivel de infraestructuras, como las luces, hay previstas? 
3. ¿En qué se va a concretar el liderazgo de promoción económica en esta campaña 

comercial de navidad?” 

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

Cultura, manifesta que com ja és habitual en la campanya de Nadal, la ciutat engloba una 

extensa oferta de activitats que són promogudes pel propi ajuntament i per entitats comercials 
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i culturals. La il·luminació de Nadal és un dels elements més importants per la dinamització de 

la ciutat durant la campanya de Nadal. Els comerços eren els que il·luminaven els carrers això 

comporta més participació per part de l’ajuntament en el model per fer-lo més sostenible i per 

evitar que la qualitat del projecte de il·luminació de Nadal entri en risc. En la línia d’ altres 

poblacions s’ha apostat per gestionar a partir d’ aquest any el projecte de il·luminació, 

incorporant també noves zones de la ciutat a il·luminar. La resta d’activitats vinculades a la 

campanya de Nadal, es gestionaran directament o en col·laboració amb el sector privat en 

funció de la tipologia d’activitat. Agrair la labor de la nostra regidora Dolors Guillem.  

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

Ciudadanía, reconeix que la resposta que ha donat la regidora és molt convincent. Sembla 

que el lideratge s’ha assumit i que anirà bé i que a més s’inclouen zones que històricament 

havíem demanat, que s’incloguessin com els eixos comercials de Cerdanyola, Pere Mas i 

altres eixos.  

 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:10 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 


