
 1

 

ACTA NÚM. 05/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE MARÇ DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u de març de dos 

mil divuit, 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) 
S’incorpora a la sessió durant el debat del punt  núm.4 de l’ordre del dia 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CiU) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm.6 de l’ordre del dia 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
S’incorpora a la sessió durant el debat del punt  núm.4 de l’ordre del dia 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO Regidora no adscrita   
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

DECRET 

1861/2018 de 26 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 1 de març de 2018 

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 1 de març de 2018, 

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 8 de febrer de 2018. 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

  

 

 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 

3 Donar compte de diversos nomenaments mitjançant Resolucions de l’Alcaldia. 

 

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1775/2018 de 22 de febrer, de nomenament del Sr. 

Antonio Estopà García, assessor de Promoció de Ciutat. 

 

 

 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
5 Requeriment al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè aboni el 

finançament de les Escoles Bressol Municipals des del curs 2012-2013 fins el curs 2016-2017. 
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 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 -Servei de Gestió Econòmica 
6 Aprovació de l’addenda primera al conveni signat entre l’entitat Assemblea Local de la Creu Roja 

i l’Ajuntament de Mataró de data 30/03/2001 per a la ocupació a precari de determinats espais a 

l’edifici del carrer Energia núm. 11.  

 

 

 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
7 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic 

relativa a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch. 

  

 Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 
8 Ratificar la proposta de resolució d’expedient sancionador 20160037DIS incoada per Decret 

8422/2017 de 25 de setembre a Excavaciones y Jardineria Jacaranda, SL, amb imposició d’una 

sanció per import final amb les reduccions legals de 2.528€. 

 

  

 

 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 Benestar Social 
9 Acceptació de la donació efectuada pel Patronat Local de la Vellesa  

 

 

 CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Direcció d’Educació 
10 Aprovar el Conveni de cooperació i col•laboració entre els municipis que integren el “Fòrum de 

les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”. 

 

11 Aprovació del Pacte Local per l’Educació. 

 

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

12 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i Socialista, amb el 

suport dels grups municipals de CIU, PPC i C’s, sobre la necessitat de crear espais d’atenció a la 

Gent Gran de Mataró. 

 

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía per 

tal que s’estudiï la viabilitat i la ubicació d’un centre cívic en el barri de La Llàntia, l’Havana i El 

Palau. 

 

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per un 

abonament especial a comerciants i empleats per l’aparcament de la Plaça de les Tereses i una 

revisió dels preus dels diferents aparcaments públics. 
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15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la millora del 

Parc Central Vell de Mataró. 

 

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a 

impartir tallers gratuïts d’autodefensa feminista. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa i  d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, amb el suport dels 

grups municipals de VOLEMataró, de la CUP,  Socialista i de la regidora no adscrita, de suport i 

adhesió a la vaga feminista del 8 de març. 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 
 

18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la creació d’una 

brigada de neteja de pintades i grafits a Mataró.  

 

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

participatiu dels pressupostos de la ciutat de Mataró. 

 

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la pujada del preu 

de l’aigua anunciada per ATLL el passat desembre. 

 

21 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

l’accessibilitat universal. 

 

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

pressupostos participatius. 

 

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

futur de Can Cruzate. 

 

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

l’existència d’elements que vulneren el Codi d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els problemes dels 

sorolls nocturns a determinades zones de la ciutat. 

 

26 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè s’adeqüi la vorera 

i els accessos per a vianants entre l’estació i el Tecnocampus. 

 

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

subscripcions a diverses publicacions i el cost anual que representa. 

 

28 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i acompanyi les 

pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord. 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2018.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  

No hi han assumptes a tractar. 

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

3  -  DONAR COMPTE DE DIVERSOS NOMENAMENTS MITJANÇANT 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

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

l’Alcaldia : 

 

“DECRET 

1204/2018 de 7 de febrer 

Assumpte: Nomenament de representants en entitats privades. 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la designació de representants municipals en 

diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern. 

 

Vist el Decret de cartipàs de 6 d’octubre de 2017, cal procedir a nous nomenaments de representants de 

la Corporació en organitzacions supramunicipals en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans 

de govern. 
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Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 

Primer.-   Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el Ple ordinari 

de 8 de juliol de 2015, en relació a diferents organitzacions supramunicipals, en la forma següent: 

 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME 
Nombre de representants: 1  

Regidor de Drets Socials i Serveis a les Persones: Joan Manuel Vinzo Gil 

 

 

ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ 
Nombre de representants: 2  

Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern: Juan Carlos Jerez Antequera 

David Bote Paz 

 

 

FUNDACIÓ EURECAT 
Nombre de representants: 1  

Regidora de Desenvolupament Econòmic i Territori, Núria Moreno Romero 

 

 

Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.” 

 

 

 

“DECRET 

1524/2018 de 16 de febrer 

Assumpte: Presidència de la Comissió del Nomenclàtor de Mataró 

Òrgan: Secretaria General 
 

 

En data 13 de juny de 2015  es va constituir el nou Ajuntament de Mataró, i en el Ple municipal de 5 de 

novembre de 2015 va quedar constituïda la Comissió Assessora del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró 

integrada  per la presidència, vicepresidència i vocals membres representants dels grups municipals, amb 

presència al consistori, ciutadans coneixedors de l’onomàstica de Mataró i el seu patrimoni històric i 

tècnics assessors de l’ajuntament de Mataró per tal que puguin realitzar informes-propostes en temes de 

nomenclatura d’acord amb el que estableix el Reglament d’aquesta Comissió aprovat en data 8 de 

novembre de 2001.  

 

L’article sisè del Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró disposa que el 

President de la Comissió serà “El Regidor que actuï com a tal per delegació d’Alcaldia”. La Presidència 

d’aquesta Comissió, des del seus inicis ha correspost al regidor delegat de Cultura. 

 

En virtut de tot això correspon nomenar a l’actual titular de la regidoria de Cultura, la Sra. Núria Moreno 

Romero com a Presidenta de la Comissió del Nomenclàtor de Mataró. 
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A la vista de l'exposat, i en virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 

Primer.-  Cessar al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, com a President de la Comissió del Nomenclàtor de 

Mataró, i nomenar en el seu lloc a la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Cultura.  

 

Segon.-   Donar compte d'aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri.”  

 

 

 

“DECRET 

1635/2018 de 20 de febrer 

Assumpte: Designar vicepresident en el Consorci Port de Mataró. 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Per acord plenari de 18 de gener de 2018, es va procedir a la designació de representants municipals en 

el Consorci Port de Mataró.  

 

Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident  

Núria Moreno Romero 

Núria Calpe Marquet 

Fermín Manchado Zambudio 

Francesc Teixidó i Pont 

 

 

L’article 8 b) dels Estatuts del Consorci Port de Mataró disposa que el vicepresident serà nomenat per 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 

 

Primer.-   Designar al Sr. Fermin Manchado Zambudio com a vicepresident del Consell de Govern del 

Consorci Port de Mataró. 

 

Segon.-   Comunicar la present resolució al Consorci Port de Mataró. I donar compte de la present 

Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. “  

 

 

 

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

mostra l’estranyesa de que al gener van haver nomenaments similars i es van votar i aquest 

cop no, en tot cas haguéssim votat favorablement al nomenament. Però ens ha sorprès que  

el gener es votés i ara es doni compte. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, reitera 

que ja va posar sobre la taula a la Junta de Portaveus. Si ens demanessin el nostre vot, no 

ens oposaríem, tot el contrari. Parlo concretament del decret de nomenaments de 

representants de l’Ajuntament a terceres entitats. Els nomenaments anteriors, els de les 

persones que substituiran a les avui proposades es van fer al ple de 8 de Juliol del 2015; 

considera que qui ha de nomenar és qui ha de cessar posteriorment. Al mes de gener es va 

fer d’aquesta manera. Volem dir que passa amb altres nomenaments? S’han fet tots? No ens 

consta que s’hagi nomenat el representant de Fons Català de Cooperació. Seria més coherent 

anular aquest decret i passar-lo pel ple i a més a més afegit tots aquells que quedin pendents i 

segur que tindran el nostre suport. 

 

 

 

4  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1775/2018 DE 22 

DE FEBRER, DE NOMENAMENT DEL SR. ANTONIO ESTOPÀ GARCÍA, 

ASSESSOR DE PROMOCIÓ DE CIUTAT. 

 

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

Cultura, dóna compte del següent Decret: 

 

“DECRET 

1775/2018 de 22 de febrer 

Assumpte: Nomenament assessor de Promoció de Ciutat 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Per acord del Ple municipal de 8 de juliol de 2015 es va crear el lloc de treball d’Assessor/a de Promoció 

de Ciutat a cobrir per personal eventual de confiança o assessorament especial. 

 

En aquest sentit el Decret de l’Alcaldia 5498/2015 de 9 de juliol, va nomenar, com a personal eventual, 

assessor de l’àmbit de Promoció de Ciutat al Sr. Josep Ma. Torrent Urpí. Per Decret de l’Alcaldia 

9439/2017 de 25 d’octubre, es va cessar al Sr. Josep Ma Torrent Urpí en el lloc de treball abans indicat.  

 

Per tant, el lloc de treball d’assessor/a de Promoció de Ciutat es troba vacant a dia d’avui. El 

nomenament de personal eventual d’assessorament especial correspon a l’Alcaldia  (art. 304.2 de la Llei 

de Règim Local de Catalunya). 
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Atès el compromís del govern municipal amb la Promoció de Ciutat en totes les seves basants, en el 

marc del projecte estratègic Mataró 2022. 

 

Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 

Primer.-   Nomenar i adscriure al lloc de treball d’assessor en matèria de Promoció de Ciutat al Sr. 

Antonio Estopà García amb la missió de col•laborar, assessorar i donar suport al govern municipal en els 

programes de Promoció de Ciutat, vinculat a l’àmbit material de les regidories de Desenvolupament 

Econòmic i Cultura. Amb una retribució anual de 56.105,50 euros. 

 

Segon.-  El nomenament i la seva adscripció tindrà efectes a partir del dia 23 de febrer de 2018. 

 

Tercer.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària 

que celebri.   

 

Quart.-  Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement” 

 

 

 

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

que no és una bona idea destinar 56.105,50 euros perquè el PSC col·loqui a un càrrec de 

confiança a un any vista de les eleccions municipals. Aquesta despesa s’hauria d’haver 

destinat a qüestions tangibles per la ciutadania i no pas a alimentar la maquinària clientelar del 

PSC; si poguéssim votar ho faríem en contra. 

 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que ha quedat 

sorpresos quan hem vist el currículum d’aquest senyor. Estem en contra desprès de veure el 

seu currículum. Aquest senyor deu ser una persona molt estimada al PSC, però a nivell 

curricular no hem vist cap preparació ni estudis que ens garanteixin que aquets senyor faci 

una bona feina com a assessor de promoció econòmica. Mataró necessita gent que doni 

resposta als problemes de la ciutat, coneixedora de la mateixa. No donarem suport perquè 

l’Ajuntament sigui un espai de militants fidels al PSC. Considerem que ja tenim prou assessors 

d’aquest estil, que fan una tasca poc brillant dins el consistori. Si us plau, no utilitzin les 

administracions ni els diners públics per donar un lloc als amics o coneguts. Qui s’apropi a la 

política ha de tenir clar que te data de caducitat dins el consistori. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que hi ha 

quatre persones empresonades per les seves idees polítiques i unes quantes més repartides 

per Bèlgica i Suïssa pels mateixos motius. No son punts en que acostumem a intervenir ja que 

es tracta d’una potestat del govern les contractacions dels assessors o càrrecs de confiança. 

Sí que crec que a un any de les eleccions i tenint en compte que es produeixen més 

necessitats de col·locació que d’espais, pensem que ha sigut un procés transparent que és el 

que sembla, però nosaltres no l’haguéssim fet així. 

 
 
 
 

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

cinc mesos, quan nosaltres érem al govern, hi havia dos assessors; un proposat per nosaltres 

i cessat quan vam deixar el govern, i pensàvem que senzillament el govern actual havia posat 

algú de la seva confiança i no hauríem dit res, però veient el currículum del Sr. Estopà, queda 

clar que si és contracta és per la seva afinitat al PSC i no per les seves capacitats, que no son 

les més apropiades pel càrrec que es proposa. Es posa a Cultura, i ja hi ha una directora, una 

adjunta, un cap de projectes transversals i la cap d’àrea. Que no es refien del departament 

que hi ha, i posen una altra persona per vigilar-los?. Tot això son crítiques polítiques, però 

crec que ens enganyen i potser el secretari ens ho podrà aclarir. A l’inici del mandat es va 

nomenar un assessor de promoció econòmica, és va deixar vacant el lloc de director de 

promoció econòmica perquè d’alguna manera l’assessor complia les funcions i no calia 

duplicar càrrecs i pagar sous. Recentment, hi ha un director de promoció econòmica, un cap 

de servei, un cap de secció, tècnics, etc. Però el Sr. Estopà ens diu que farà feines de 

promoció de ciutat i cultura, però el lloc de treball que figura al decret, és assessor de l’àmbit 

de promoció econòmica, per col·laborar i assessorar al Govern en temes municipals, promoció 

d’activitats econòmiques, iniciatives empresarials, dinamització de cooperativa social, 

emprenedoria. Hi ha un informe jurídic que diu que hi ha un vacant per cobrir aquest assessor; 

hi ha uns llocs que abans no hi eren que ara s’han cobert, un assessor més i, que se li ha 

donat una feina que no és la que estava descrita al lloc vacant. Entenc que hem utilitzat un 

lloc de treball nou, per no portar al ple perquè potser no li haguéssim aprovat, amb un nou 

decret obviant el primer, i han col·locat aquest senyor per vigilar el departament de cultura.  
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En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Isabel Martinez, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió i la Sra. Anna Salicrú regidora del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MES. 

 

 

 

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

Cultura, diu que el govern es creu tot allò que sempre hem sostingut i que cultura ha de 

treballar per activar la nostra economia i ser un valor més dins de la nostra ciutat. Per això es 

fa aquest nomenament. El currículum que té el Sr. Estopà confirma aquesta definició, crec que 

té un historial com a gestor de cultura, diplomat en pedagogia del lleure, director de molts 

projectes, fires, de promoció de ciutat, ha treballat a l’ajuntament de Barcelona, expert en 

relacions ciutadanes, és un tot terreny de la cultura, també ha treballat en l’àmbit privat com a 

promotor de teatre, gestor de sales d’art, és a dir, té una carrera professional completa i no 

compartim que menyspreïn el seu currículum. Respecte la potestat de poder cobrir aquest 

càrrec, considero que l’ajuntament de Mataró és molt restrictiu en aquest assumpte. 

 

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró sol·licita que es torni a 

llegir el currículum perquè no saben si es tracta d’un període de 10 anys, o 6 mesos el termini 

en el que ha estat treballant en el districte d’Horta Guinardó. Entenc que tots els treballs són 

dignes, però, tenim gent dins de casa nostra molt més preparats i coneixedors de la nostra 

ciutat. El Sr. Estopà deu ser molt treballador, però deixa que desitjar per aquesta vacant. 

 

 

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

que no parlarà del currículum, però considera que no és l’adequat per l’encàrrec que fa 

l’Ajuntament. M’ha agradat la Sra. Moreno, dient que cultura és promoció de ciutat, i el Sr. 

Font també dient que l’esport és promoció de ciutat. Però el que no sabem és si aquest senyor 

farà promoció de ciutat o no, que és pel que s’hauria d’haver contractat. Sí és cert que 

l’Ajuntament de Mataró és un dels Ajuntaments que menys càrrecs eventuals té i els regidors 
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son els que tenen els sous més baixos, però la meva queixa és per com s’ha fet; per això 

demano formalment que encarreguin al secretari un informe sobre la diferència de la feina que 

s’havia encarregat al Sr. Torrent reflectida en el decret que fixa el càrrec eventual que ara 

estan substituint i el decret que s’ha fet per la feina a desenvolupar el Sr. Estopà i, nosaltres 

també consultarem els nostres assessors jurídics perquè ens ho expliquin.  

 

 

El senyor Manuel Monfort, Secretari de la Corporació, manifesta que aquest personal que es 

contracta és de confiança, o assessorament especial que diu la llei, per assessorar els càrrecs 

electes, és a dir, no ocupa un lloc de personal directiu, el qual té una definició de lloc de treball 

que s’integra a l’organigrama amb una definició molt concreta de les seves tasques. En canvi 

el personal de confiança o assessorament especial, té una definició relativa a la persona que 

assessora, o més bé el càrrec de la persona que assessora. Per tant, considero que aquest 

nomenament està ben fet. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que en el total de l’ajuntament aquests 

càrrecs son dues persones per una ciutat de 125.000 habitants, que estic convençut que és 

un dels més baixos de qualsevol Ajuntament del país. I agrair al Sr. Fernández l’anotació de 

que els nostres sous son un dels més baixos. 

 

 

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

5    -  REQUERIMENT AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PERQUÈ ABONI EL FINANÇAMENT 

DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DES DEL CURS 2012-2013 

FINS EL CURS 2016-2017. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
I. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Mataró va subscriure amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, els següents “Convenis per a la creació i sosteniment de centres docents 
d’educació infantil de primer cicle” que es relacionen: 
 
• Escola Bressol Tabalet I i II (Codi de centre 08046451), amb una capacitat màxima de 
3 unitats i 48 llocs escolars. Data conveni: 14/10/1992. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Tabalet I i II, per trasllat del centre, ampliació i 
rehabilitació dels espais, amb una capacitat màxima de 7 unitats i 102 llocs escolars. Data 
addenda: 28/05/2004. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Tabalet I i II, per modificació de la capacitat 
del centre que passa a tenir una capacitat màxima simultània de 7 unitats i 107 llocs escolars. 
Data addenda: 27/5/2010. 
 
• Escola Bressol Cerdanyola (Codi de centre 08046402), amb una capacitat màxima de 
2 unitats i 40 llocs escolars. Data conveni: 15/10/1992. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Cerdanyola, per modificació de la capacitat del 
centre que passa a tenir una capacitat màxima simultània de 6 unitats i 91 llocs escolars. Data 
addenda: 29/2/2016. 
• Escola Bressol La Llàntia (Codi de centre 08046414), amb una capacitat màxima d’1 
unitat i 17 llocs escolars. Data conveni: 14/10/1992. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol La Llàntia, per ampliació i rehabilitació dels 
espais i rehabilitació del centre, amb una capacitat màxima de 4 unitats i 56 llocs escolars. 
Data addenda: 21/10/2003. 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol La Llàntia, per modificació de la capacitat del 
centre que passa a tenir una capacitat màxima simultània de 4 unitats i 66 llocs escolars. Data 
addenda: 27/5/2010. 
 
• Escola Bressol Les Figueretes (Codi de centre 080046438), amb una capacitat 
màxima de 8 unitats i 101 llocs escolars. Data conveni: 16/10/1992. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Les Figueretes, per ampliació i rehabilitació 
dels espais les instal·lacions de l’edifici, amb una capacitat màxima de 7 unitats i 98 llocs 
escolars. Data addenda: 18/03/2005. 
 
• Escola Bressol Rocafonda (Codi de centre 080046426), amb una capacitat màxima de 
9 unitats i 180 llocs escolars. Data conveni: 16/10/1992. 
 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Rocafonda, per adaptació dels espais i 
rehabilitació de les instal·lacions de l’edifici, amb una capacitat màxima de 7 unitats i 102 llocs 
escolars. Data addenda: 08/03/2005. 



 14 

 
- Addenda al Conveni de l’Escola Bressol Rocafonda, per modificació de la capacitat del 
centre que passa a tenir una capacitat màxima de 7 unitats i 107 llocs escolars. Data 
addenda: 27/05/2010. 
 
• Escola Bressol La Riereta (Codi de centre 08057515), amb una capacitat màxima de 7 
unitats i 140 llocs escolars. Data conveni: 15/10/1997. 
 
• Escola Bressol Els Menuts (Codi de centre 08068082), amb una capacitat màxima de 
7 unitats i 107 llocs escolars. Data conveni: 04/04/2007. 
 
• Escola Bressol Elna (Codi de centre 08068938), amb una capacitat màxima de 7 
unitats i 107 llocs escolars. Data conveni 11/10/2007. 
 
• Escola Bressol Els Garrofers (Codi de centre 08071056), amb una capacitat màxima 
de 7 unitats i 107 llocs escolars. Data conveni 16/11/2009. 

 
En síntesi, els citats convenis per a la creació i sosteniment de centres docents públics i les 
seves correlatives addendes, contemplen: 
 
- Una vigència  indefinida dels seus efectes (clàusula 3 de les addendes).  
 
- El compromís de la Generalitat de Catalunya de fer aportacions per al finançament de 
la despesa corrent per al sosteniment de les places públiques de llars d’infants (activitat 
docent i funcionament ordinari del centre) tenint en compte la matricula d’alumnes de curs 
(clàusula segona dels convenis).  
 
- La capacitat autoritzada per cada llar d’infants era la següent: 
 

Escola Bressol Codi Capacitat màxima 
reconeguda per la 
Generalitat segons 

convenis 
EB pública Elna 08068938 107 places 
EB pública Els Menuts 08068082 107 places 
LLI pública Cerdanyola 08046402 Fins any 2016: 40 places  

A partir any 2016: 91 
places 

LLI pública La Llàntia 08046414 66 places 
LLI pública La Riereta 08057515 140 places 
LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 98 places 

LLI pública Rocafonda 08046426 107 places 
LLI pública Tabalet 08046451 107 places 
LLI pública Els Garrofers 08071056 107 places 

 
 
  Total capacitat màxima reconeguda per la Generalitat de      
 Catalunya, fins l’any 2016: 879 places. 
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   Total capacitat màxima reconeguda per la Generalitat de    
  Catalunya, a partir de l’any 2016: 930 places. 
 
- La previsió que la percepció de l’aportació del Departament d’Ensenyament era 
incompatible amb la percepció d’altres ajuts o subvencions amb la mateixa finalitat procedents 
d’altres Departaments o Organismes Autònoms de la Generalitat de Catalunya (apartat 2 de la 
indicada clàusula segona). 
 
 
Les referides aportacions econòmiques a les que el Departament d’Ensenyament s’obligava 
per cada curs escolar, es van concretar al llarg dels anys per diferents procediments i, pel que 
fa a la quantia que corresponia finançar, calia complir uns requisits de creació de places 
escolars per part dels ens locals. El finançament a partir del curs escolar 2005-2006, podia ser 
de 1.800 €, 1.600 €, 1.300 € o 1.100 € per alumne equivalent; si l’ens local portava a terme les 
places acordades, percebia 1.800 € per alumne equivalent.  
 
Entre el període 1992 i el 2009, l’Ajuntament de Mataró amb la confiança legítima que les 
aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya per poder fer front a les despeses 
d’ensenyament, eren de caràcter indefinit, en compliment de la Disposició Final Primera de la 
Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, va complir amb escreix amb 
les previsions del “Mapa de Llars d’Infants de Catalunya 2004-2008”, quan va adoptar el 
compromís que havia assumit per acord de Ple de la Corporació de data 7 de juliol de 2005, 
de creació de places públiques de llars d’infants, en aplicació del “Conveni signat entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró pel qual es 
formalitzà el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en llars de titularitat 
municipal” de data 20 de novembre de 2005 i d’acord amb els convenis de creació i 
sosteniment relacionats abans. Recordem que l’esmentada Disposició Final Primera de la Llei 
5/2004, de 9 de juliol, diu: “El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en 
els pressupostos  de la Generalitat a fi d’acomplir, en els terminis establerts, el que disposa 
aquesta Llei”. 
 
En suma, l’Ajuntament de Mataró, sobre un mínim previst de 240 places, va impulsar la 
creació de 368 places, el que va significar un augment del 66,43% respecte de les 554 places 
inicialment existents. En contrapartida el Departament d’Ensenyament es va comprometre, 
també, a finançar la despesa corrent de les places de les llars d’infants de titularitat municipal 
amb 1.800 € per alumne equivalent. 
 
Aquestes places van ser creades amb escreix, dins del termini convingut, com es pot 
contemplar en la relació d’Escoles Bressol “ut supra” atès que Mataró va passar durant aquest 
període 2004-2008 de 6 escoles bressol a la creació de 3 noves més i va fer altres inversions 
en infraestructura d’algunes de les escoles preexistents per poder ampliar les seves places. 
 
En algunes ocasions, les referides aportacions econòmiques les atorgava la Generalitat a 
través de Resolucions publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, ho va fer a 
través de convenis amb els ens locals. 
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Seguidament es relaciona el procediment seguit per al reconeixement de l’aportació atorgada 
concretament a l’Ajuntament de Mataró per cada curs escolar durant els períodes 2005-2006 
a 2011-2012: 
 
 
a) Resolucions de la Generalitat de Catalunya publicades en el Diari Oficial. 
 
� Curs 2005-2006, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
dictar la Resolució EDC/280/2006, de 9 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants (DOGC número 4574 de 16.2.2006).  
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.800 euros per alumne equivalent, 
atès que l’oferta de places de llars d’infants de titularitat municipal és superior al 30% de la 
població de 0 a 2 anys del municipi. 
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 
  

Escola Bressol Codi Finançament abonat per 
la Generalitat 

LLI pública Cerdanyola 08046402 162.000 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 115.200 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 187.200 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 187.200 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 187.200 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 198.000 euros 

Total 1.036.800 euros 

 
� Càlcul realitzat amb 576 places x 1.800 euros. 
 
� Curs 2006-2007, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
dictar la Resolució EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants (DOGC número 4827 de 22.2.2007).  
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.800 euros per alumne equivalent, 
atès que l’oferta de places de llars d’infants de titularitat municipal és superior al 30% de la 
població de 0 a 2 anys del municipi. 
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 
 

Escola Bressol Codi Finançament abonat per 
la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 198.000 euros 
EB pública Els Menuts 08068082 198.000 euros 
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LLI pública Cerdanyola 08046402 169.200 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 122.400 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 198.000 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 190.800 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 198.000 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 207.000 euros 

Total 1.481.400 euros 

 
� Càlcul realitzat amb 823 places x 1800 euros. 
 
 
� Curs 2007-2008, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
dictar la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants (DOGC número 5083 de 4.3.2008).  
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.800 euros per alumne equivalent, 
atès que l’oferta de places de llars d’infants de titularitat municipal és superior al 30% de la 
població de 0 a 2 anys del municipi. 
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 

Escola Bressol Codi Finançament abonat per 
la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 198.000 euros 
EB pública Els Menuts 08068082 198.000 euros 
LLI pública Cerdanyola 08046402 171.000 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 120.600 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 198.000 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 190.800 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 198.000 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 210.600 euros 

Total 1.485.000 euros 

 
� Càlcul realitzat amb 825 places x 1800 euros. 
� Cost total per plaça: 5.458,54 euros, per 831 places ocupades. 
 
        
� Curs 2008-2009, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
dictar la Resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la qual es dóna publicitat a les 
subvencions atorgades per la Resolució de 3 d’abril de 2009, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, modificada per la Resolució de 
28 de juliol de 2009 (DOGC número 5472 de 28.9.2009) 
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.800 euros per alumne equivalent, 
atès que l’oferta de places de llars d’infants de titularitat municipal és superior al 30% de la 
població de 0 a 2 anys del municipi. 
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L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 

Escola Bressol Codi Finançament abonat per 
la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 198.000 euros 
EB pública Els Menuts 08068082 198.000 euros 
LLI pública Cerdanyola 08046402 171.000 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 122.400 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 198.000 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 190.800 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 198.000 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 210.600 euros 

Total 1.486.800 euros 

 
� Càlcul realitzat amb 826 places x 1800 euros. 
� Cost total per plaça: 5.882,12 euros per 832 places ocupades. 
 
 
 
b) Convenis signats amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en aplicació de l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Ensenyament. 
 
 
� Curs 2009-2010, en data 6 de juliol de 2010, es signa un conveni entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, vist el que disposa 
l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya i en compliment de 
l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 i la Resolució del Conseller de data 7 de juny de 2010. 
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.800 euros per alumne equivalent. 
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 

Escola Bressol Codi Finançament abonat per 
la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 198.000 euros 
EB pública Els Menuts 08068082 198.000 euros 
LLI pública Cerdanyola 08046402 171.000 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 122.400 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 198.000 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 190.800 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 198.000 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 201.600 euros 
EB pública Els Garrofers 08071056 201.600 euros 

Total 1.679.400 euros 
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� Càlcul realitzat amb 933 places x 1800 euros. 
� Cost total per plaça: 5.668,24 euros amb 933 places ocupades. 
 
 
� Curs 2010-2011, en data 18 de novembre de 2011 es signa un conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, vist el 
que disposa l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i en 
compliment de l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de l’Acord de Govern de 4 d’octubre de 
2011. 
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.600 euros per alumne equivalent. 
 
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
concreta en: 
 

Escola Bressol Codi Alumnes 
Equivalents 

Finançament 
abonat per la 
Generalitat 

EB pública Elna 08068938 110 176.000 euros 
EB pública Els Menuts 08068082 110 176.000 euros 
LLI pública Cerdanyola 08046402 95 152.000 euros 
LLI pública La Llàntia 08046414 68 108.800 euros 
LLI pública La Riereta 08057515 110 176.000 euros 
LLI pública Les Figueretes 08046438 106 169.600 euros 
LLI pública Rocafonda 08046426 112 179.200 euros 
LLI pública Tabalet 08046451 110 176.000 euros 
EB pública Els Garrofers 08071056 112 179.200 euros 

Total 933 1.492.800 euros 

 
� Càlcul realitzat amb 933 alumnes equivalents x 1600. 
� Cost total per plaça: 5.884,99 euros amb 933 places ocupades. 
 
 
� Curs 2011-2012, en data 21 de febrer de 2013 es signa un conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, vist el 
que disposa l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Ensenyament, i en compliment 
de l’Acord de Govern d’18 de desembre de 2012 que autoritza el finançament de les llars 
d’infants de titularitat municipal. 
 
Reconeix a l’Ajuntament de Mataró una aportació destinada a finançar el cost del servei 
d’ensenyament a les llars d’infants, que es concreta en 1.300 euros per alumne equivalent, 
afegeix que amb el límit de la capacitat autoritzada. 
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Notem que aquest conveni canvia el criteri del càlcul del fiançament i introdueix un nou límit. 
El conveni, en suma, estableix que l’aportació es calcularà per alumne equivalent fins el límit 
de la capacitat autoritzada de manera que les places finançables es calculen amb el número 
d’alumnes equivalents però sempre que aquest número no superi la capacitat del centre que 
hagi autoritzat la Generalitat de Catalunya en cada un dels convenis.  
 
L’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
segons aquests nous criteris, es concreta en: 
 
 

Escola Bressol Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada  

Places 
finançables 

Finançament 
abonat per la 
Generalitat 

EB pública Elna 08068938 110 107 107 139.100 euros 
EB pública Els 
Menuts 

08068082 110 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 95 40 40   52.000 euros 

LLI pública La 
Llàntia 

08046414 62 66 62 80.600 euros 

LLI pública La 
Riereta 

08057515 110 140 110 143.000 euros 

LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 106 103 103 133.900 euros 

LLI pública 
Rocafonda 

08046426 92 107 92 119.600 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 110 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Garrofers 

08071056 105 107 105 136.500 euros 

Total 900 884 833 1.082.900 euros 

 
Nota: A l’Escola Bressol Les Figueretes aquest any van ser 103 places de límit de capacitat 
autoritzada però tant en els anteriors com en els anys posteriors van ser 98 places. 
 
• Finançament de la Generalitat calculat amb 833 places finançables per 1300 euros. 
• Cost total per plaça: 5.702,15 euros amb 900 places ocupades. 
 
El curs de l’any 2011-2012 va ser l’últim en el que el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya va fer efectiu el finançament de les llars d’infants municipals. 
 
 
c) Finançament que es reclama al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en aplicació de l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Ensenyament, al que no ha fet front, a partir curs 2012-2013. 
 
 A partir del període 2012-2013 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
no ha ofert la signatura de cap altre conveni amb l’Ajuntament de Mataró, ni tampoc ha fet 
efectiva la Generalitat de Catalunya cap més contribució econòmica per finançar el servei del 
primer cicle d’ensenyament. Aquesta falta d’aportació del cost del finançament de les llars 
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d’infants ha significat un dèficit a l’Ajuntament de Mataró, tal i com es desprèn de l’informe 
núm. 09/2018, emès pel Servei de Gestió Econòmic de l’Ajuntament en data 19 de febrer de 
2018, que acredita que, a dia d’avui, el deute ascendeix a un total de 5.163.600 €, segons el 
detall següent, a raó de 1.300 euros per alumne equivalent: 
 
� Curs 2012-2013: 
 

Escola Bressol Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada 

Places 
finançables 

Finançament que 
es reclama a la 

Generalitat 
EB pública Elna 08068938 110 107 107 139.100 euros 
EB pública Els 
Menuts 

08068082 110 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 95 40 40   52.000 euros 

LLI pública La 
Llàntia 

08046414 62 66 62 80.600 euros 

LLI pública La 
Riereta 

08057515 110 140 110 143.000 euros 

LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 106 98 98 127.400 euros 

LLI pública 
Rocafonda 

08046426 71 107 71 92.300 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 110 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Garrofers 

08071056 105 107 105 136.500 euros 

Total 879 879 807 1.049.100 euros 

 
 
• Finançament que es reclama a la Generalitat calculat amb 807 places finançables per 
1300 euros. 
• Cost total per plaça: 5.794,24 euros, calculat amb 879 places ocupades. 
 
 
� Curs 2013-2014: 
 
 

Escola Bressol Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada 

Places 
finançables 

Finançament 
que es reclama 
a la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 108 107 107 139.100 euros 
EB pública Els 
Menuts 

08068082 109 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 92 40 40   52.000 euros 

LLI pública La 
Llàntia 

08046414 49 66 49 63.700 euros 

LLI pública La 08057515 110 140 110 143.000 euros 
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Riereta 
LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 106 98 98 127.400 euros 

LLI pública 
Rocafonda 

08046426 57 107 57 74.100 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 109 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Garrofers 

08071056 96 107 96 124.800 euros 

Total 836 879 771 1.002.300 euros 

 
 
• Finançament que es reclama a la Generalitat calculat amb 771 places finançables per 
1300 euros. 
• Cost total per plaça: 6.145,83 euros, amb 836 places ocupades. 
 
 
� Curs 2014-2015: 
 
 

Escola 
Bressol 

Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada 

Places 
finançables 

Finançament 
que es reclama 
a la Generalitat 

EB pública 
Elna 

08068938 110 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Menuts 

08068082 109 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 95 40 40   52.000 euros 

LLI pública La 
Llàntia 

08046414 59 66 59 76.700 euros 

LLI pública La 
Riereta 

08057515 107 140 107 139.100 euros 

LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 101 98 98 127.400 euros 

LLI pública 
Rocafonda 

08046426 62 107 62  80.600 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 109 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Garrofers 

08071056 95 107 95 123.500 euros 

Total 847 879 782 1.016.600 euros 

 
• Finançament que es reclama a la Generalitat calculat amb 782 places finançables per 
1300 euros. 
• Cost total per plaça: 6.087,14 euros, amb 847 places ocupades. 
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� Curs 2015-2016: 
 

Escola Bressol Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada 

Places 
finançables 

Finançament 
que es reclama 
a la Generalitat 

EB pública Elna 08068938 109 107 107 139.100 euros 
EB pública Els 
Menuts 

08068082 107 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 95 91 91   118.300 euros 

LLI pública La 
Llàntia 

08046414 50 66 50  65.000 euros 

LLI pública La 
Riereta 

08057515 107 140 107 139.100 euros 

LLI pública Les 
Figueretes 

08046438 101 98 98 127.400 euros 

LLI pública 
Rocafonda 

08046426 51 107 51 66.300 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 110 107 107 139.100 euros 

EB pública Els 
Garrofers 

08071056 80 107 80 104.000 euros 

Total 810 930 798 1.037.400 euros 

 
 
• Finançament que es reclama a la Generalitat calculat amb 798 places finançables per 
1300 euros. 
• Cost total per plaça: 6.621,02 euros, amb 810 places ocupades. 
 
 
� Curs 2016-2017: 
 
 

Escola 
Bressol 

Codi Alumnes 
Equivalents 

Límit 
capacitat 

autoritzada 

Places 
finançables 

Finançament 
que es reclama 
a la Generalitat 

EB pública 
Elna 

08068938 111 107 107 139.100 euros 

EB pública 
Els Menuts 

08068082 108 107 107 139.100 euros 

LLI pública 
Cerdanyola 

08046402 93 91 91   118.300 euros 

LLI pública 
La Llàntia 

08046414 43 66 43 55.900 euros 

LLI pública 
La Riereta 

08057515 108 140 108 140.400 euros 

LLI pública 
Les 
Figueretes 

08046438 101 98 98 127.400 euros 
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LLI pública 
Rocafonda 

08046426 68 107 68 88.400 euros 

LLI pública 
Tabalet 

08046451 111 107 107 139.100 euros 

EB pública 
Els Garrofers 

08071056 85 107 85 110.500 euros 

Total 828 930 814 1.058.200 euros 

 
 
• Finançament de la Generalitat calculat amb 814 places finançables per  1300 euros. 
• Cost total per plaça: 6,593,24 euros, calculat amb 828 places ocupades. 
 
 
Total finançament Generalitat de Catalunya que no ha abonat per als curs 2012-2013 fins el 
curs 2016-2017: 5.163.600,00 euros. 
 
 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 
 
 Tal i com hem deixat constància amb anterioritat, ni durant els cursos 2012-2013/2016-
2017, ni tampoc per l’actual curs 2017-2018, el Departament d’Ensenyament no ha ofert, ara 
per ara, la signatura de cap conveni, – com era tradicional per a cada curs escolar -, que reguli 
ni asseguri la seva participació en el finançament del primer cicle d’educació infantil. Per 
aquesta raó, i a l’empara de l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de 
Catalunya, es reclama al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
l’abonament dels imports relacionats anteriorment. Aquest article diu: 
 
 
Article 198 
 
Finançament del primer cicle d'educació infantil 
 
1. El Departament, d'acord amb el que estableix l'article 42, i en els termes que determini la 
programació, ha d'establir una oferta de places per a infants de zero a tres anys. 

2. Als efectes del que estableix l'article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats 
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, 
d'acord amb la programació i els requisits que s'hagin establert prèviament, el Departament ha 
de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a 
tres anys en llars d'infants de titularitat municipal. 

3. Amb la finalitat expressada per l'apartat 2 i d'acord amb els criteris generals establerts pel 
Govern, el Departament pot subvencionar l'escolarització d'infants en llars d'infants de 
titularitat privada que desenvolupen l'activitat amb finalitat essencial de servei, d'acord amb la 
programació i els criteris de preferència que s'estableixin per reglament, entre els quals hi ha 
d'haver la satisfacció de necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o 
culturals desfavorits i en zones rurals. Aquestes subvencions han de representar per a les 
famílies una disminució del cost de l'escolarització. 
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Ja des de les primeres previsions contingudes a l’article 4 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat, el legislador ha estat constant en la seva dinàmica 
d’atribuir a l’Administració autonòmica el deure de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els 
requisits mínims que havien de complir els diversos models de llars d’infants que la realitat 
catalana exigia, d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres (publicat en el DOGC núm. 4670, de 6 de 
juliol de 20016) així com el de considerar-les com a una part del sistema educatiu, previsions 
que es contemplen tant a l’article 1 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, com posteriorment a 
l’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006), que atribueix a 
l’Administració autonòmica el deure de garantir la qualitat del sistema educatiu i el règim de 
sosteniment amb fons públics.  
 

Aquesta es la raó per la que l’article 42.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de 
Catalunya, actualment vigent, estableixi que el règim de sosteniment dels centres públics atén 
el que estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, 
els convenis subscrits entre l'Administració educativa i l'Administració local. I que com 
assenyala l’article 162.3 d’aquesta llei, - que regula les relacions entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i els ens locals -, els convenis de col·laboració són els instruments 
que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de les 
dues Administracions implicades i coresponsables, i que el seu article 43 imposi al Govern de 
la Generalitat el deure de garantir que la prestació del servei d’educació a Catalunya arribi a 
ser un referent de qualitat en el procés de consecució de l’equitat i l’excel·lència. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 198.2 i 204  i, també, les Disposicions Final 2ª i 
Addicional 4ª de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya, els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya han d’establir el sistema de finançament per a la creació, 
consolidació i sosteniment de les places d’escoles bressol de titularitat municipal, - prenent 
com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya -, mitjançant la signatura de convenis amb els Ajuntaments a fi de vetllar perquè 
restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que, segons la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol d’Educació de Catalunya, garanteixin la prestació d’aquest servei. 

 

En execució d’aquestes previsions i, també, del que disposa l’article 159.6 de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol d’Educació, sobre el dret dels municipis a rebre suport en l’exercici de les seves 
competències, es van signar en el seu dia els convenis de creació de les llars d’infants 
municipals, en tots els quals es preveia, amb caràcter indefinit, el deure de la Generalitat de 
fer aportacions per finançar-les, amb una quantitat per alumne equivalent, sense cap altra 
condició que el fet que l’Ajuntament no obtingués subvencions pel mateix concepte d’altres 
Departaments o Organismes autònoms de la Generalitat. 

 

I és que en contra del que ha succeït durant els últims exercicis, en els quals s’ha anat reduït 
significativament aquest finançament (de 1.800 € per alumne equivalent al curs 2009-2010, a 
1.600 € el curs 2010-2011, a 1.300 € el curs 2011-2012 i cap finançament pels cursos 
posteriors del 2012-2013 fins l’actualitat), la Disposició Final 2ª de la Llei 12/2009, sobre 
finançament general, imposa al Govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, l’obligació 
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d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent 
com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar 
progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, 
del 6% del producte interior brut. Aquest mandat imperatiu legal és directament aplicable al 
finançament de les llars d’infants municipals, com ha posat de manifest la Disposició 
Addicional 4ª de la Llei 12/2009 quan, amb caràcter clarament imperatiu, estableix de forma 
literal el següent: 

 
Disposició Addicional 4ª 
 
Revisió i actualització de convenis 
 
1. El Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides 
pressupostàries a què fa referència la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que 
els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals s'ajusten en tot moment a l'evolució 
real dels costos i dels preus. 

2. La previsió de revisió i actualització establerta per l'apartat 1 també s'ha d'aplicar als 
convenis que s'acordin en aplicació dels articles 166 i 167. 

 
En suma, el finançament de les llars d’infants municipals constitueix una obligació legal 
permanent de la Generalitat de Catalunya que ha de materialitzar-se en els termes i amb 
l’abast que l’imposa la Llei 12/2009, i l’article 25 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i 
això sense perjudici dels deures financers de la Generalitat envers el finançament dels llars 
d’infants de la seva titularitat la gestió de les quals delegui o hagi delegat als ens locals. 
 
Finalment, i en virtut de les determinacions legals en matèria de finançament d’aquests tipus 
de centres docents públics contingudes tant a l’Estatut d’Autonomia Català com a la resta de 
legislació sectorial autonòmica i molt particularment a la Llei 12/2009, hi ha una obligació legal 
de l’Administració autonòmica de participar significativament en el cofinançament d’aquest 
servei públic. El fet que aquest finançament hagi estat sota la denominació d’una subvenció, 
aquesta participació financera no és fruit d’una mera liberalitat de la Generalitat, sinó que, pel 
contrari, constitueix una autèntica obligació legal de l’Administració Autonòmica susceptible de 
ser reclamada, fins i tot, per via judicial. 
 
De fet així ho reconeix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció Cinquena en la Sentència número 844/2017, de 17 de novembre, 
(Ponent: Sr. Eduardo Paricio) i en la Sentència número 853/2017, de 22 de novembre de 
2017, (Ponent: Francisco José Sospedra Navas), quan afirma: 
 
“En definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat 
financera respecte les llars d’infants gestionades per l’Ajuntament recurrent, responsabilitat 
que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i subvencions concedides 
anualment i que sobtadament va deixar d’assumir a partir del curs 2012-13, amb infracció de 
l’ordenament jurídic.” 
 
Per tot això aquest Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, vist l’informe 
econòmic i jurídic que consta a l’expedient i d’acord amb el que preveu l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, proposa al 
Ple l’adopció dels següents, 
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ACORDS 

 
Primer.- Requerir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb 
caràcter previ a la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu, a fi que, en 
exercici de les seves competències en matèria d’educació i en compliment de les seves 
obligacions legals, procedeixi de forma immediata a fer efectiu el pagament de la quantitat de 
5.163.600,00 €, més els interessos legals que corresponguin, d’acord amb el detall que 
figuren en els antecedents del present acord, en concepte de cofinançament dels centres 
docents municipals d’educació infantil de primer cicle pel curs 2012-2013 al curs 2016-2017 i 
en compliment de la seva obligació legal de finançament que es correspon amb les quanties 
següents: 
 
 

Cursos Finançament que es reclama 
2012-2013 1.049.100,00 € 
2013-2014 1.002.300,00 € 
2014-2015 1.016.600,00 € 
2015-2016 1.037.400,00 € 
2016-2017 1.058.200,00 € 

 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes legals oportuns. 
 
Tercer.- En el cas de desestimació expressa o tàcita d’aquestes pretensions, facultar a 
l’Alcaldia per interposar el corresponent recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i per designar els funcionaris que han d’assumir la seva 
representació i direcció lletrada. “ 
 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta el recolzament a aquest 

acord municipal. Volem fer les següents manifestacions: Els governs de la Generalitat han 

incomplert la llei d’educació aprovada pel parlament (la Llei 12/2009 de juliol), on es va establir 

el compromís que el Govern incrementaria progressivament els recursos econòmics destinats 

al sistema educatiu, per situar en 8 anys la despesa educativa com a mínim al 6% PIB. No 

sols l’ha incomplert, si no que, ha hagut una reducció pressupostària, perjudicant als centres 

d’educació pública. Les caigudes d’inversió han fet que hagi més desigualtats, encara més 

entre l’educació pública i privada. S’han afavorit els centres privats concertats, finançats amb 

recursos públics, fent modificacions pressupostàries, per tal de beneficiar-los i que no han 

estat subjectes al control parlamentari beneficiant-los descaradament passat per sobre de 

l’escola pública. L’educació és un dret fonamental, i tenen la obligació garantir-ho. Incomplint 
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aquests pagaments, estan carregant el pes de les càrregues educatives als ajuntaments. No 

s’ha fet més que incrementar l’escletxa entre l’alumnat amb una composició social més 

desafavorida. Volem remarcar que la despesa en l’educació de Catalunya està molt lluny de la 

mitjana de l’UE. La Generalitat té un compromís i un deute amb aquest ajuntament. Des del 

2012 aquestes aportacions no s’han efectuat i no s’ha fet cap aportació econòmica per part 

del departament d’ensenyament, augmentant encara més el dèficit del nostre ajuntament on ja 

hi havia un deute elevat com per a sobre haver de sumar a més aquests 5.000.000 d’euros 

que s’han deixat de percebre per part de la Generalitat. El TSJC ha donat la raó a diferents 

municipis que ho havien denunciat. Veient l’experiència dels municipis que han hagut de 

denunciar-la, pensem que malauradament és farà cas omís al requeriment que es proposa en 

el primer dels acords i haurem d’acabar posant un contenciós administratiu davant el TSJC 

contemplat en el punt 3 dels acords. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que es reclamen aquests diners per incompliments dels 

convenis per creació i sosteniment de centres docents d’educació infantil de primer cicle, a la 

Generalitat que estava governada per CiU, que han suposat un trasbals important, com s’ha 

vist amb l’import reclamat. Si fem una mica de memòria, aquesta reclamació ja be de l’any 

2015. Es va aprovar una resolució amb els vots a favor del PSC, PP, CUP, Plataforma per 

Catalunya i Iniciativa Esquerra Unida, per emprendre accions contra el departament 

d’ensenyament per exigir el pagament de les quantitats justificades pel finançament de les 

escoles bressol de titularitat municipal. El llavors alcalde va fer l’orni amb el mandat del ple, es 

va posar aleshores els interessos del partit per davant dels interessos de la ciutat. L’impuls per 

la creació d’escoles municipals, no ve dels llargs anys del govern de dretes, si no pel curt 

període del tripartit d’esquerres format pel PSC, ERC i  ICV-EUiA, creant-se entre els anys 

2004 a 2012, 30.000 places a l’escola bressol de titularitat pública, partint d’una concepció 

política que considera l’etapa de 0 a 3 anys com una etapa educativa fonamental pel 

desenvolupament. Volem remarcar que l’escola bressol no és sols un espai per conciliar la 

vida laboral dels pares, si no que, també és perquè els nens puguin desenvolupar unes 

competències vitals pel seu futur sobre el guiatge d’uns professionals competents. Qui creu 

que l’escola bressol és només per conciliar justificarà que en moments de crisis sigui la 
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solidaritat familiar qui trobi les solucions. Ens congratulem de que es vulgui fer efectiu aquell 

acord, del ple de fa 3 anys per això li donarem suport a aquesta proposta. 

 

 

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

manifesta que departament d’ensenyament va desviar fons, 42,7 milions al 2012 i 39 milions 

més el 2014, que van anar a parar a les escoles concertades. Les partides reservades a 

l’ensenyament per finançar el servei de escoles bressol van derivar-se (als exercicis 2012 i 

2014) als concerts educatius. Així es va reconèixer per l’Irene Rigau l’11 d’octubre de 2016 

davant el TSJC, admetent que aquells dos anys es van realitzar modificacions de pressupost 

de partides. La Generalitat de Catalunya, amb aquestes modificacions va demostrar més 

lleialtat a les empreses privades i van perjudicar greument el servei que s’ofereix a les escoles 

bressol municipals. 

 

 

 

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

manifesta que l’han trastocat el discurs que tenia previst. Va haver una proposta de resolució 

que van presentar també el Sr. E.Martínez el 2014, reclamant els fons que no arribaven. 

Anem tres anys tard. Hi ha altres ciutats que ja van prendre mesures, potser ara, ja no estem 

en el requeriment, i no ens podem trobar en la situació com Cornellà o Hospitalet que la 

Generalitat li torna a recórrer la sentència, però ja tenen un llarg camí fet. Crec que no es bo 

barrejar coses; apel·lar a les escoles concertades, no crec que sigui correcta. Com a professor 

d’escola concertada, econòmicament quan millor hem estat és en l’època del tripartit. En 

aquesta època que estem parlant, es quedaven 400 famílies fora de la xarxa pública d’escoles 

bressol, i la ciutat era incapaç de donar respostes a aquestes famílies, que acabaven pagant 

doble, via impostos les escoles bressol municipals i una escola bressol privada. A mi em 

sembla pervers entrar en aquestes dicotomies. Entenent que hem de donar suport a aquesta 

reclamació, i així vàrem presentar una proposta de resolució. Garanteixo que els professors 

de la concertada estaríem encantats de passar a la publica i tenir els mateixos contractes per 

jubilació als 60 anys que tenen a la publica i que a la privada és als 65. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que es posicionarà a 

favor. Només dir, que com sempre, anem tard i sempre perjudicant a l’escola publica. Tenir 

una bona educació forma part de l’estat de dret. I això dona feina a nivell d’igualtat. I com 

ajuntament hem d’exercir el control i la pressió a les institucions per tal que es compleixin els 

acords que han incomplert. 

 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que donarà tot el suport necessari a la proposta. No podem obviar la 

irresponsabilitat de la Generalitat al compliment de les seves obligacions. Una Generalitat més 

preocupada pel 1714, que per les necessitats dels ciutadans de Catalunya. 

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

mes de gener ja es va presentar una proposta de resolució, i se’ns va dir que s’estava 

treballant al càlcul d’aquest import que s’està reclamant. Vàrem votar a favor, i en aquesta 

ocasió farem el mateix. L’argumentació no ho repetiré, el Sr. Martínez i la Sra. Polvillo ho han 

explicat perfectament. Per interès de la ciutat de Mataró votarem a favor. 

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

que no nega l’incompliment d’acord previ. Votarem a favor igual que a la proposta del PP del 

gener. Recordem alguns fets: al període 2008-2010 la Generalitat per subvencionar el període 

de 0 a 6 anys va disposar de 88 milions d’euros al 2008, 83,5 al 2009 i 78 al 2010. Al 2011 

tots els diners que rebíem de Madrid per subvencionar el segon cicle van desaparèixer i el va 

haver d’assumir el mateix Departament per cobrir aquesta etapa educativa. I tots el diners per 

subvencionar el primer cicle d’educació infantil es van haver d’utilitzar per assumir els costos 

d’universalització del segon cicle. La Generalitat va demanar a les diputacions si podien fer-se 

càrrec d’aquestes partides, i Mataró va rebre aportacions de la Diputació de Barcelona. L’Estat 

espanyol, PSOE fins 21 desembre 2011 i PP a partir del 22 desembre 2011, van disminuir la 
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subvenció de les partides de per l’educació 0 a 6 anys; en quatre anys de 88 milions a 0. Per 

això, reclamem el que és nostre i exigim el retorn d’aquestes subvencions a la Generalitat 

instant al Govern de l’Estat a que retorni les subvencions que va deixar d’abonar a partir del 

2008. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, fa una precisió. No és el mateix una subvenció que un conveni 

de col·laboració, on s’obliga a les parts, per això un dels requisits era convertir l’acord de 

col·laboració per un conveni marc que ens permeti reclamar les quantitats a la Generalitat. Hi 

ha una diferencia substancial. 

 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, destaca la importància de l’educació pel govern municipal, a la qual  

destinem del pressupost municipal 18,3 milions, i agrair la tasca dels nostres professionals a 

les escoles bressols municipals. 

 

 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

En aquests moment s’absenta de la sessió la Sra. Maria José González, regidora del grup 

municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
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Direcció de Serveis Econòmics 

Servei de Gestió Econòmica  
 

6   - APROVACIÓ DE L’ADDENDA PRIMERA AL CONVENI SIGNAT 

ENTRE L’ENTITAT ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA I 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DE DATA 30/03/2001 PER A LA 

OCUPACIÓ A PRECARI DE DETERMINATS ESPAIS A L’EDIFICI DEL 

CARRER ENERGIA NÚM. 11.  

 

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

Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent 

 
“L’assemblea local de la Creu Roja, titular de NIF Q-2866001G és una entitat de caràcter 
social i sense afany de lucre que consta inscrita al Registre Municipal d’entitats i que a més 
està molt implantada a la ciutat, liderant projectes d’atenció a les persones a l’àmbit social, 
cívic, de lleure, o de voluntariat, entre d’altres.  
 
Atesa la naturalesa i finalitats d’aquesta entitat, la Creu Roja i l’Ajuntament de Mataró porten 
molts anys col·laborant per poder implementar activitats i projectes en benefici dels ciutadans 
de Mataró. Fruit d’aquestes col·laboracions, en data 30 de març de 2001, l’entitat i el 
consistori  van signar un conveni que tenia per objecte la cessió d’ús a favor de la Creu roja de 
diversos espais de l’edifici, de titularitat municipal, situat al c/ Energia núm. 11 de Mataró. Es 
cedien un total de 504,48 m2 a la planta baixa, 504,48 m2 de la planta pis i es preveia la 
cessió d’espais a la planta soterrani, que posteriorment es van concretar en un total de 112 
m2.  
 
L’espai de la planta soterrani ha vingut utilitzant-se com a magatzem complementari de 
l’activitat de repartiment d’aliments solidaris que es venia realitzant a l’edifici.  
 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, en data 15 de 
desembre 2016 es va posar en funcionament un recurs centralitzat a nivell de ciutat per 
unificar el repartiment d’aliments solidaris que diverses entitats –entre elles, la Creu roja- 
venien prestant a la ciutat. Amb la inauguració del Centre de Suport Alimentari es millora la 
gestió s’unifiquen recursos materials en el desenvolupament i execució d’aquesta activitat i 
per tant, l’espai que l’entitat venia utilitzant al soterrani de l’edifici del carrer Energia deixa de 
ser necessari per a aquesta finalitat.  
 
Amb aquests antecedents, des de l’àrea De Drets Socials i Serveis a les Persones s’han 
mantingut converses amb l’entitat per tal de formalitzar la devolució dels espais que es venien 
destinant a magatzem i s’ha convingut formalitzar la devolució d’aquests espais mitjançant la 
formalització d’una addenda al conveni de 30 de març de 2001, ja que és l’instrument jurídic 
que vehicula la cessió d’aquests espais.  
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Consta informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació.  
 
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 72 a 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.  
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de  6 d’octubre, de 
delegació de competències, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Acordar l’extinció parcial de la cessió d’ús a precari de diversos espais de l’edifici, 
de titularitat municipal, situat al carrer Energia núm. 11 de Mataró, formalitzada en conveni de 
data 30 de març de 2001 entre l’entitat Assemblea Local de la Creu Roja i l’Ajuntament de 
Mataró i que es concreta en la devolució de la possessió dels cent dotze metres quadrats (112 
m2) en planta soterrani que l’entitat ha vingut ocupant fins a l’actualitat.  
 
SEGON.- Aprovar l’esborrany d’addenda al conveni que instrumentarà la devolució d’aquests 
espais al consistori i que passarà a formar part integrant i inseparable del conveni signat entre 
les parts en data 30 de març de 2001.  
 
S’adjunta com a document núm. 1 l’esborrany d’addenda.  
 
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Assemblea Local de la Creu Roja, a l’Àrea de Drets 
Socials i Serveis a les Persones i als altres serveis que puguin resultar afectats per l’adopció 
d’aquests acords. “ 
 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Dolors Guillen, regidora del grup municipal 

de Convergència i Unió. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 
En aquests moment s’incorpora a la sessió la Sra. Maria José González, regidora del grup 

municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
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CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

7  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC RELATIVA A LA 

CASA NATAL DE JOSEP PUIG I CADAFALCH. 

  

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“L’alcalde en decret d’11 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment la Modificació puntual del 
Pla especial del patrimoni arquitectònic a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch, per la qual 
s’eleva la catalogació de l’edifici a nivell A: protecció de façana, volum i estructura general de 
l’edifici; actualment protegida a nivell B/f: façana principal, en la Fitxa 98,  redactada pel servei 
tècnic municipal.  
 
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes,  mitjançant 
publicació al BOPB de 18 d’octubre de 2017, al diari La Vanguardia de 20 d’octubre de 2017, 
al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública  no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Ha estat sol·licitat informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, el 23 
de gener de 2018, ha informat favorablement, amb l’observació que el núm. de fitxa cadastral 
98Mod és diferent del que figura a l’oficina virtual del Cadastre per a questa finca que és el 
3891436DF5939S0001EK. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 14, 20 i 27 del Pla especial del patrimoni arquitectònic; els 
articles 8.5.a), 73, 74 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 103 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial del patrimoni 
arquitectònic a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch, per la qual s’eleva la catalogació de 
l’edifici a nivell A: protecció de façana, volum i estructura general de l’edifici; actualment 
protegida a nivell B/f: façana principal, en la Fitxa 98,  redactada pel servei tècnic municipal, 
amb la rectificació de la referència cadastral.  
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
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Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que al ple d’octubre de 2016 va votar en contra de la 

suspensió de llicencies per l’estudi modificació planejament per preservar la casa natal de 

Josep Puig i Cadafalch, els motius eren considerar la casa de poc valor arquitectònic. També 

es deia que per conservar la seva obra es podria fer altres actuacions. Al 2007 CiU va 

presentar una proposta al ple per fer un museu de la casa de Puig i Cadafalch, mitjançant 

l’adquisició o ús de la mateixa, exposant a l’edifici i fent exposicions eventuals. Tot i fer 

aquesta proposta al estar a l’oposició, a l’arribar al govern la Sra. Calpe, regidora d’urbanisme 

aleshores, va dir en el ple d’octubre de 2016 que, tot i estar la casa en venta, no s’havien 

trucat perquè no hi havia interès per compra-la. D’altra banda quan es va votar l’opció de 

qualificació de la finca, els dos representants de CiU s’abstenen. El PSC es va oposar dient 

que per motius de la política museística de Mataró i l’elevada inversió que comportaria 

comprar i reformar la casa per donar-li un destí públic. Si bé és cert que es pot canviar d’idea, 

i que ara es votarà a favor per comprar la casa, hi ha qüestions que resten pendents de 

resoldre: Que pensen fer amb la casa de Puig i Cadafalch? Quan ens costarà la compra? 

Volem saber el preu de l’immoble per fer la comparació amb el preu de compra si la comprem. 

Per altre banda, si volem donar-li un destí públic i creació d’un museu, tenim l’informe 

favorable de la junta de museus de Catalunya? Si no volem fer un museu, quin serà el destí? 

Una part de la casa de Puig i Cadafalch ha estat catalogada com a obra pròpia de l’arquitecte, 

que farà justificable el nivell màxim de protecció, l’A, permetent el coneixement de la memòria 

històrica d’un català universal fill de Mataró. El nostre grup donarà reconeixement i el nostre 

vot serà favorable, a la catalogació màxima A. no obstant, vull que s’aclareixi els dubtes que 

tinc al voltant d’aquesta casa: cost, us, destinació i emplacem al govern per a que ràpidament 

ens doni les respostes a aquest assumpte. 

 

 

 

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

tal i com hem copsat a l’any Puig i Cadafalch i l’exposició sobre la seva figura al museu de 

Mataró és una figura rellevant per Mataró amb gran projecció nacional i internacional. Per 
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aquest motiu ja en les al·legacions del pressupost d’ enguany de 2018, la CUP va contemplar 

la possibilitat de comprar la casa i fer un espai expositiu i divulgatiu per la seva trajectòria. Ens 

van respondre que no es disposava de recursos econòmics per fer front a aquesta inversió, i 

deien que sol·licitarien la implicació de la Diputació de Barcelona. Recordar també que el 

procés de pressupostos participatius, hi va haver diverses demandes en el mateix sentit. 

Considerem encertat que es preservi l’immoble, i s’elevi el nivell de protecció a nivell A de la 

façana principal. Per tant, votarem a favor. 

 

 

 

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

que el que aprovem és un canvi de qualificació d’una finca privada. Els altres debats no son 

els que es porten a ple, però com han sortit a debat, els comentaré. La qualificació surt per 

una petició d’un grup de ciutadans, que fan una demanda per preservar aquest immoble 

històric. És una finca privada, i amb aquesta mesura preservem l’arquitectura de la ciutat, 

independentment qui executi l’obra, la compri o no l’ajuntament. Veien que aquest expedient 

no ha tingut cap al·legació per part del propietari, això vol dir que l’empresa propietària està 

obligada a preservar el bé. Això evitarà el que ha passat amb altres immobles de patrimoni 

arquitectònic que s’han deixat morir per desprès fer una edificació nova. Una altra cosa, son 

les intencions d’adquirir una finca privada i fer d’aquesta un museu. Amb la situació financera 

de l’ajuntament, qui vulgui presentar aquesta proposta, que ho faci amb la forma de cobrir el 

cost de l’adquisició, de l’obra, de la posada en marxa del museu. El que hem vingut a aprovar 

avui, és la catalogació de la finca. Si volem proposar aquest o altres museus us convido que 

feu una proposta per votar-la al ple. En aquesta proposta votarem favorablement. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró celebra que la casa de 

Puig i Cadafalch passi a ser de categoria A. La intenció de preservar el nostre patrimoni 

històric i arquitectònic ha de ser una fita de tothom. Vull recordar que la casa del Sr. Puig i 

Cadafalch està al darrere de la Plaza dels Ninots, al centre de Mataró, al costat de Can 

Palauet, al costat de l’Ajuntament. Aquest senyor va ser exiliat, president de la Mancomunitat 

de Catalunya, arquitecte municipal, representant modernista, honoris causa a França, un geni, 

innovador, i mataroní. I quan parlem d’estimar Mataró, es comença aquí. Estarem a favor, i si 
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es planteja un estudi també, i a més demà anem a PUMSA per veure els locals que potser 

ens sobren, i podem fer una convalidació entre els que ens sobra i els diners que rebem, i 

preservem la casa del Sr. Puig i Cadafalch. Votarem favorablement 

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

Patrimoni ha trobat una documentació al arxiu nacional de Catalunya que demostra que hi ha 

una part de la casa de Puig i Cadafalch que és obra seva, i per això el consell de patrimoni 

aprova unànimement aquesta catalogació integral. Alguns consellers també proposen la 

qualificació de document públic, preguntant que vol fer l’ajuntament en relació a l’immoble i 

quina implicació pot tenir la Diputació de Barcelona. Ja que la casa és de propietat privada i 

s’hauria de comprar o no segons els plans que es tinguin. 

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

votaran a favor de la modificació de la qualificació d’aquesta finca. Al fil de les reflexions que 

han sortir, és cert que al 2007, CiU va promoure el tema d’aquesta finca i del 2011 al 2015 no 

es va fer res, ja que la caixa de l’ajuntament estava pràcticament buida i hi havien altres 

prioritats. Aquesta iniciativa va començar quan es va penjar el cartell de es ven a la casa, i 

vam intentar fer tot el possible per preservar-la. No sé si l’hem de comprar, però si ens podem 

gastar 200.000€ en asfaltar un pàrquing al Triangle dels Molins, potser també podem gastar 

400.000 en l’adquisició de la finca. Si que m’he reunit amb els propietaris abans de començar 

aquest procés de qualificació, i el que ells volen és vendre la casa, i tot i catalogar-la també 

podran vendre-la. El que convé Sra. Moreno, com a regidora actual, és la modificació del 

planejament perquè hi ha una incongruència amb la catalogació actual. Hauríem de catalogar 

també com a equipament i no com a ús residencial, i també qué volem fer amb aquesta casa, 

perquè tenim catalogada l’estructura, però el que volem, es preservar la casa natal de Puig i 

Cadafalch per alguna cosa més que per que acabi sent la casa d’algú, per tant, demano a la 

Sra. Moreno que comencem a demanar valoracions per decidir que és el que volem fer amb la 

casa natal de Puig i Cadafalch. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, exposa que és cert que la protecció que teníem que era la B que només era façana, i 

arrel de la troballa dels plànols arran del 150 aniversari vam trobar una petita construcció 

adossada al darrera de la casa, per tant, amb aquesta nova construcció, s’ha de modificar el 

pla general. A partir d’aquí, tant el carrer, el subsòl i tot està protegit i per això té lògica 

protegir tota la volumetria i no només la façana. Crec que la primera obligació nostra és 

garantir la preservació de la casa, que es el que s’està fent amb la catalogació a nivell A. Això 

no implica és cert, ni l’ús ni el destí, que és de propietat privada. A partir d’aquí, començarem 

un procés de modificació del pla general i serà llavors el moment de posar sobre la taula el 

debat que estan proposant. 

 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 
Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 

 

8   - RATIFICAR LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 

SANCIONADOR 20160037DIS INCOADA PER DECRET 8422/2017 DE 

25 DE SETEMBRE A EXCAVACIONES Y JARDINERIA JACARANDA, 

SL, AMB IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ PER IMPORT FINAL AMB LES 

REDUCCIONS LEGALS DE 2.528€. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“Per decret 8422/2017, de 25 de setembre la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge s’incoa expedient de protecció de la legalitat urbanística que comprèn 
un expedient sancionador i un expedient de restitució de la realitat física alterada contra els 
propietaris hereus de Gonzalo de Mora y Aragon, i el promotor l’entitat Excavaciones y 
Jardineria Jacaranda SL, com a presumptes responsables d’una infracció molt greu, per 
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realitzar actes d’ús del sòl a la finca polígon 7 parcel·la 2, amb referència cadastral 
08120A00700002000ZI, consistents en aportació de terres,  sense el títol administratiu que 
habilita per a dur-los a terme, i considerant-se manifestament il·legalitzables. 
 
En data 19.12.2017, s’emet la proposta de resolució als propietaris i als promotors. 
 
El  01.02.2018, la mercantil Excavaciones y Jardineria Jacaranda SL presenta escrit 
d’al·legacions manifestant que ha realitzat la restitució de la zona afectada que ocupava una 
superfície de 9.750 m2, i que reconeix la seva responsabilitat en l’aportació de les terres a 
efectes de poder reconsiderar l’import de la sanció proposada. Adjunta fotografies de 
l’execució de la restitució. 
 
4. En data 01.02.2018 (entrat en el registre el 02.02.2018) la representant de Hereus de 
Gonzalo de Mora y Aragón presenta dos escrits manifestant la manca de responsabilitat en 
els fets la qual cosa s’ha acreditat amb el reconeixement de la mateixa per part de Vivers 
Jacaranda que són els veíns del costat. A més es diu que no tenen responsabilitat al viura a 
Madrid i no tenir possessió de les finques. I, que a més es sol·licitarà llicència en el termini de 
dos mesos per donar compliment al decret de 28 de desembre de 2017. 
 
5. En data 1 de febrer de 2018 es presenten al·legacions a la proposta de resolució 
d’expedient sancionador, reconeixent la seva responsabilitat i manifestant haver procedit 
voluntàriament a la restauració de la legalitat urbanística infringida. 
 
6. En data 6 de febrer de 2018, s’efectua inspecció municipal i es comprova que s’han 
executat la retirada de les terres. 
 
7. Per tot això, en data 9 de febrer de 2018, la instructora presenta proposta  de resolució 
d’expedient sancionador amb el següent tenor literal: 
 
“Antecedents. 
 
1. Per decret 8422/2017, de 25 de setembre la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge s’incoa expedient de protecció de la legalitat urbanística que comprèn 
un expedient sancionador i un expedient de restitució de la realitat física alterada contra els 
propietaris hereus de Gonzalo de Mora y Aragon , i el promotor l’entitat Excavaciones y 
Jardineria Jacaranda SL, com a presumptes responsables d’una infracció molt greu, per 
realitzar actes d’ús del sòl a la finca polígon 7 parcel·la 2, amb referència cadastral 
08120A00700002000ZI, consistents en aportació de terres,  sense el títol administratiu que 
habilita per a dur-los a terme, i considerant-se manifestament il·legalitzables. 
 
2. En data 19.12.2017, s’emet la proposta de resolució als propietaris i als promotors. 
 
3. En data 01.02.2018, la mercantil Excavaciones y Jardineria Jacaranda SL presenta escrit 
d’al·legacions manifestant que ha realitzat la restitució de la zona afectada que ocupava una 
superfície de 9.750 m2, i que reconeix la seva responsabilitat en l’aportació de les terres a 
efectes de poder reconsiderar l’import de la sanció proposada. Adjunta fotografies de 
l’execució de la restituciò. 
 
4. En data 01.02.2018 (entrat en el registre el 02.02.2018) la representant de Hereus de 
Gonzalo de Mora y Aragón presenta dos escrits manifestant la manca de responsabilitat en 
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els fets la qual cosa s’ha acreditat amb el reconeixement de la mateixa per part de Vivers 
Jacaranda que són els veíns del costat. A més es diu que no tenen responsabilitat al viure a 
Madrid i no tenir possessió de les finques. I, que a més es sol·licitarà llicència en el termini de 
dos mesos per donar compliment al decret de 28 de desembre de 2017. 
 
5.  En data 6 de febrer de 2018, s’efectua inspecció municipal i es comprova que s’han 
executat la retirada de les terres. 
 
Fonaments de dret. 
 
 
Pel que fa al procediment sancionador aquest s’ajusta pel que fa a la seva tramitació al Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Pel que fa el règim substantiu li és aplicable el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com les modificacions realitzades per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, així com el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, complementats pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat. 
 
1.1Infracció urbanística 
 
Tal i com consta en l’expedient administratiu, s’havia aportat terres en una superfície 
aproximada d’uns 9321 m2 i volum de 931 m3, sense gaudir de títol administratiu habilitant en 
un sòl classificat de no urbanitzable i qualificat d’espais de protecció especial pel Pla Territorial 
metropolità de Barcelona, i pel Pla General zona de desenvolupament agrícola, amb afectació 
del PDUSC clau 7 a-c,  en conseqüència podria constituir una infracció molt greu  tipificada a 
l’article 213 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
1.2. Persones responsables  
 
De conformitat amb l’article 221 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com les modificacions realitzades per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer i amb l’article 134.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en resulta responsable de la comissió 
d’una infracció molt greu la mercantil Excavaciones y Jardineria Jacaranda SL. 
 
En relació amb els propietaris no ha quedat acreditada la responsabilitat atès que la entitat 
promotora ha reconegut la responsabilitat en els fets. 
 
1.3. Sancions aplicables 
 

 En relació amb la valoració corresponent amb els criteris de l’article 137 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el 
càlcul de la sanció s’obté de la fórmula següent: 
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M = R x Vs x G x C 

M  =  Import de la multa en euros sense arrodonir. 
R   =  Mòdul regulador de la multa. 
Vs =  Volum edificat en m³ o la superfície de sòl en metres quadrats afectats per la infracció 
urbanística. 
G = Factor relatiu a la gravetat de la infracció. 
C = Factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat. 
 
Per tant, segons l’exposat en resulta: 
 
M = 931 x 10 x 2 x 0,85 = 15.827€ (arrodonint 15.800€) 
 
Ara bé, cal dir que tractant-se d’unes obres manifestament il·legalitzables i atès que, a banda 
del procediment sancionador, s’ha incoat el corresponent procediment de restitució, i les 
persones interessades en tant que infractors, han procedit voluntàriament a l’execució de la 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic per la comissió de la infracció 
corresponent i ho acrediten en qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa 
corresponent, se li redueix la sanció en un 80%, abans que la resolució sancionadora sigui 
ferma en via administrativa  i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de la 
sanció, d’acord amb l’article 142 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
En la tramitació del procediment sancionador, la mercantil Excavaciones y Jardineria 
Jacaranda SL, ha portat a terme la retirada de les terres, per la qual en aplicació de l’article 
217 del TRLUC s’aplica una reducció del 80% de la quantia de la sanció pertinent. 
 
D’altra banda, l’interessat ha reconegut la seva responsabilitat per la qual cosa es pot aplicar 
un 20% en l’import de la sanció. 
 
En conseqüència, la sanció a imposar seria de l’import de 2.528€. 
 
1.4. Òrgan competent per imposar la sanció 
 
D’acord amb l’article 222.1/b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, l’autoritat competent per a resoldre el procediment és el Ple.” 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la proposta de resolució d’expedient sancionador 20160037DIS incoada per 
Decret 8422/2017 de 25 de setembre  
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
  
 

 

 

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

manifesta l’estranyesa que el produeix que un expedient d’aquest tipus arribi al ple. Ens ha fet 
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informar-nos del que ha succeït. Hem parlat amb el propietari de l’empresa i el home 

assumeix la seva responsabilitat, però ens preocupa que, algunes finques a les Cinc Sènies 

estan oblidades, i tot i no tenir contracte ens comenta que va parlar amb el propietaris i li van 

donar permís verbalment. I que la deixadesa d’aquesta finca colindant li provocaven un doble 

feina a la seva finca. Votarem a favor de ratificar aquest decret però alertar de la deixadesa.  

 
 
 
 

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

Ciudadanía, diu que seria interessant veure la possibilitat de derivar l’expedient a la Junta del 

Govern, per no fer-los públics.  

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

comentar a la Junta de portaveus, que segons l’expedient s’ha fet un procés complet amb 

restitució de la realitat urbanística i el pagament de la multa. La pregunta formulada és que si 

a partir d’ara tots els expedients de disciplina urbanística es faran per aquest ple i si com a 

regidors hem de votar a favor o en contra de decisions que tenen una base tècnica i que la 

nostra opinió seria bastant irrellevant. 

 
 
 
 

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

votaran a favor. En aquest cas, passa pel ple, perquè és una infracció molt greu. Les altres 

que no tenen la categoria de molt greu si que estan delegades i la sanció l’aprova la Junta de 

Govern. Celebro que es porti endavant aquest expedient, que siguem curosos amb el sòl no 

urbanitzable, com sempre hauria de ser. Demano informació sobre expedients oberts al sector 

de les Cinc Sènies, en concret d’una escola amb una sèrie de construccions ilegalitzables i 

que, s’havia aprovat l’enderroc i trasllat d’activitat, i sembla que tornen a insistir en mantenir 

l’escola. Ja demanaré que m’ho aclareixi ja que s’ha de mantenir el rigor amb el sòl no 

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

que si parlem econòmicament, les sancions per exemple de gossos perillosos són d’un import 

superior a aquesta i estan delegades a la Junta de Govern. Entenc que ve a ple, perquè és 

exemplificant. De gravetat urbanística, n’he vist algunes de més greus i no han passat per 

aquest ple, per tant, no l’entenc. 

 

 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
Benestar Social 

 
9   - ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ EFECTUADA PEL PATRONAT 

LOCAL DE LA VELLESA  

 

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

Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent 

 

“Mitjançant escrit de 23/11/2017 el President del Patronat per a la Vellesa Sr. Lluís Juvinyà i 
Colomer, comunica la dissolució del Patronat per acord de l’assemblea general extraordinària  
de data 30/03/2017, i en la mateixa data lliura a l’Ajuntament de Mataró dos xecs bancaris per 
import de 1.560’54.-EUR. i 2.646’46.-EUR. respectivament, amb la condició de que, tal i com 
va acordar l’assemblea, “ ... el romanent net que resulti de la liquidació es destini als Serveis 
de Benestar Social de l’Excelentíssim Ajuntament de Mataró, ...”. 
 
Vist l’informe jurídic de la Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Drets Socials i 
Serveis a les Persones de 22/01/2018. 
 
Els arts. 531-7 a 531-22, ambdós inclosos, de la llei 5/2006, de 10 de maig, per la que 
s’aprova el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, en els que es regulen les donacions. 
 
Atès l’art. 31 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del 
patrimoni dels ens locals.   
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Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: L'acceptació de la donació de l’import de 4.207’00.-EUR. efectuats pel Patronat Local 
de la Vellesa de Mataró, amb la condició de que siguin destinats als Serveis de Benestar 
Social. 
 
Segon: Agrair la lliberalitat del Patronat per a la Vellesa vers l’Ajuntament de Mataró. 
 
Tercer: Comunicar el present acord als interessats.” 
 

 

 

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

gestions dutes a termes, als membres de patronat i tenint en compte que 4.000€ es poden 

destinar a molts projectes agrair novament la donació al patronat de la vellesa. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
Direcció d’Educació 

 

10   - APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL•LABORACIÓ 

ENTRE ELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL “FÒRUM DE LES 

CIUTATS AMB CONSELLS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 

CATALUNYA”. 

 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
Antecedents: 
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La creació de Consells de la Formació Professional per part dels ens locals i el treball plegats 
de les ciutats de Barcelona, Terrassa, Mataró, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat i Lleida 
culminà amb la signatura d’un Acord Marc per la creació del Fòrum de Ciutats amb Consells 
de Formació Professional, el dia 16 de març de 2011 a l’Hospitalet de Llobregat. En aquest 
Acord Marc s’expressava la trajectòria i objectius dels municipis al voltant d’uns valors que 
fonamenten la contribució local per millorar la Formació Professional: el treball de proximitat, 
la interlocució institucional, una adequada planificació i el diàleg, la coordinació i el treball 
conjunt entre agents diversos. Amb posterioritat s’incorporen a aquest Fòrum les ciutats de 
Rubí i Tarragona. 
 
En l’actualitat el Fòrum de les ciutats amb Consells de l’FP és una part molt rellevant del 
conjunt del territori català en diverses dimensions tant en termes demogràfics, econòmics, 
com també en termes de concentració i diversificació de l’oferta de Formació Professional.  
 
En el marc de la sessió de treball dels integrants del Fòrum, a la qual assisteixen també els 
diferents regidors i regidores dels ajuntaments que en formen part, es materialitzarà la voluntat 
dels integrants del Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació Professional  d’establir un 
marc de relació i col·laboració, preferent i estable i que es formalitzarà en la signatura del 
Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que l’integren. 
 
Aquest acte va tenir lloc al Saló de Plens del Palau de la Paeria de les 12 a les 14 hores el dia 
21 de setembre de 2016, amb la participació per part de Mataró del regidor d’Educació i 
Treball Sr. Miquel Àngel Vadell Torres. 
 
A partir de la seva signatura, s’han adherit al Fòrum tres ciutats més: Sabadell, Girona i El 
Prat de Llobregat. 
 
A banda  d’introduir aquestes noves adhesions, es requereix l’actualització del conveni per 
adequar-lo a la normativa vigent, recollir la nova fórmula organitzativa del Fòrum, així com 
establir un període de vigència i pròrroga del mateix. 
 
Vist l’informe de la cap de Secció de Programes Educatius de data 11 de gener de 2018 és 
necessari que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquest Conveni.  
 
Fonaments jurídics 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució 
següent: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el 
“Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”  
 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la resta de ciutats signants d’aquest Conveni. “ 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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11  -  APROVACIÓ DEL PACTE LOCAL PER L’EDUCACIÓ. 
 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
Durant el curs 2016-17, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Escolar Municipal, amb el suport 
del Moviment Educatiu del Maresme, han impulsat un procés participatiu amb el títol 
Compromís per l’Educació, amb l’objectiu d’identificar els reptes educatius de la ciutat els 
propers anys i establir projectes de millora en l’àmbit educatiu en totes les seves vessants per 
adaptar el projecte educatiu de ciutat a les noves realitats socials culturals i econòmiques.  
 
S’han organitzat deu sessions de debat obert a tota la ciutadania i quinze reunions de consells 
municipals, en què, en conjunt han participat unes 300 persones i han intervingut disset 
ponents per debatre al voltant dels eixos següents: 

- Educació i Equitat 
- Educació i ciutadania crítica 
- Educació i desenvolupament econòmic i social 
- Esport, lleure i cohesió social 
- Educació artística i cohesió social 

 
El procés  de debat ciutadà ha conclòs amb l’aprovació del  Compromís Ciutadà per 
l’Educació  en el Ple del Consell Escolar  Municipal de juliol de 2017.  
 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Únic.-  Aprovar el Pacte Local per l’Educació, que s’adjunta annex.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que és un document molt debatut, al qual el nostre grup 

ha fet moltes aportacions, com per exemple, la corresponsabilització entre l’administració 

educativa de la Generalitat i les administració locals. Al primer document es parlava d’acord 

de col·laboració, i vam insistir que s’havia de fer mitjançant un conveni de col·laboració perquè 

és molt més garantista. Gràcies a que teníem convenis de col·laboració, podem obrir una via 

de reclamació que pot acabar als tribunals i demanar el retorn dels diners de les escoles 

bressols, d’aquí la importància dels convenis. Destaco la importància d’incrementar els 

recursos per la millora d’edificis escolars, revisió protocol de Educació especifica, recuperació 

del pla de xoc contra el fracàs escolar. Això és responsabilitat del consistori, pe tal que aquest 

pacte local per l’educació no quedi en paper mullat, i sigui eficaç i efectiu. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que és important l’aprovació d’aquest pacte local per l’educació. Recordo el ple extraordinari 

que vam celebrar a l’any 2014 sobre educació, que va ser molt positiu i enriquidor per la ciutat. 

Donarem suport al pacte, per seguir poder reduir les ràtios a les aules, la gratuïtat de l’etapa 

de 0 a 3 anys com a lloc d’aprenentatge i desenvolupament per l’infant, implantació del format 

institut/escola, i per les activitats extraescolars. No estem però d’acord amb el requisits que 

depenen del tipus de NES, ni la distribució dels NES. És impossible estar d’acord de forma 

completa amb tots els punts, però compartim l’esperit i perquè volem que aquest pacte tiri 

endavant el nostre vot serà favorable. 

 

 

 

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

exposa que aquest pacte es un pla molt ampli, tot el que diu es pot subscriure. Podem 

treballar per millorar l’equitat i educació social. Des de la CUP estem d’acord i votarem a favor. 

Trobem a faltar la priorització de les actuacions que es volen dur a terme, cal pressupostar-

les, fer un seguiment, i cal que estiguin en els pressupostos municipals, perquè si no, no es 

portaran a terme. En un pacte no cal desglossar-ho, però si tenir-ho present, sinó, anem 

tapant forats sobre la marxa, com els 250.000 euros per arreglar equipament educatius. Es 

podria haver millorat el procés participatiu, poder decidir l’estructura, el calendari, els ponents. 

Cal recordar que els nostres equipaments educatius tenen moltes mancances, i es necessària 

la seva solució pels nostres infants, com patis amb més equipaments lúdics, lavabos en 

condicions, calefacció. L’educació inclou molts àmbits, i amb el pacte es dona aquesta visió 

transversal, i implica molta participació i planificació a curt i llarg termini i amb una visió de 

ciutat oberta i transversal.  

 

 

 

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

manifesta que donaran suport al pacte. Hi ha coses que no compartim, però la majoria de les 

que es reflecteixen sí. Compartim l’aportació de la ciutat per un ensenyament bo, i durador. No 

acabo d’entendre les activitats físiques per gent gran que fan en un pacte d’ensenyament. Ens 

sembla bé l’aposta per la FP. Recordar que el gran centre de la FP integral va ser una gran 

promesa a l’any 2015, i que encara no està reflectit, però és interessant. La vida ens ha 
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canviat molt, i cada vegada les inquietuds intel·lectuals son més grans, perquè la formació és 

major. La Sra. Lora ha fet esment del ple extraordinari de la planificació escolar, que va ser 

molt important i hagués estat bé fer-hi esment al pacte. De que no quedi en paper mullat tenim 

tots l’obligació. Una ultima cosa, és que ha sortit la preocupació per la triple xarxa pública de 

Catalunya i per vetllar per la cohesió social. Al síndic de greuges hi ha dos informes, un al 

2008 i altre al 2016 que alerta d’aquesta situació a la xarxa educativa entre escoles d’iniciativa 

privada i pública i entre les mateixes escoles públiques com per exemple a Barcelona segons 

els barris. Tot aquest tema de la segregació escolar, s’ha de fer un nou plantejament, ja que 

no tenim la immigració massiva de fa uns anys i els nens que s’incorporen a l’escola 

majoritàriament ja son nascuts a Mataró. S’ha de fer un altre enfocament i vetllar per tal que 

no és produeixi aquesta segregació. 

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

Ciudadanía felicita al consell escolar municipal, pel treball realitzat. Veiem que tot això és fruit 

d’una angoixa. Políticament podem recolzar-ho, perquè hi ha una sèrie de mancances que 

podem esmenar. Recordo les beques de menjador per nens en estat vulnerable, i que la 

Generalitat de Catalunya no va voler participar i vam haver de posar nosaltres els diners com 

administració més propera. És en els nens amb educació especial i el model lingüístic on no 

estem d’acord. Diuen a l’informe PISA, que els nens que tenen com a llengua materna 

l’espanyol tenen el doble de fracàs escolar que els cataloparlants. Això de les aules d’ acollida 

no ens agrada, no veiem be que vingui un nen de Bilbao a fer un curs escolar i hagi d’anar a 

una aula d’ acollida. Políticament no podem aprovar aquesta tasca. A la plana 8 punt C, parla 

del fracàs escolar i això ja ho diu l’informe PISA. Nosaltres no podem votar afirmativament, 

però tampoc ho bloquejarem per tant, ens abstindrem. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que ha vist altres 

informes que diuen tot el contrari, que el bilingüisme és positiu. Donarem suport a aquest 

pacte. Ens manquen les accions, la calendarització, i espero que ens hi posem el més aviat 

possible. Hem de condicionar a la Generalitat per tal que compleixi les seves obligacions. Si 

nosaltres ja proposem el camí a seguir haurem avançat per tal que es faci millor les tasques. 
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Nosaltres aplaudim les consideracions fetes d’inclusió i diversitat a les escoles amb les NES 

És un punt fort del pacte per l’educació. Tot el que es faci és poc. Denunciem que s’ha de fer 

les millores necessàries en els nostres equipaments escolars. Per exemple a l’escola Antoni 

Machado,  a la qual donarem suport per tal que no es tanqui aquesta línia, escola que sempre 

s’omple i dona un programa de molt bona qualitat, cohesiona el barri però té unes 

instal·lacions pèssimes. A partir de l’abril els nens han d’anar a refrescar-se de la calor que fa i 

com aquest qualsevol altre escola de la ciutat. Fem una aporta clara per la FP. Tenim gent 

molt qualificada i, tot el contrari, gent molt poc qualificada, per això la via de la FP ha de ser 

una aposta forta i clara, per tal que doni una resposta col·lectiva de feina. Felicitar per la feina 

feta. Manquen les accions i calendari. Posem-nos en marxa.   

 

 

 

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

reconèixer la tasca feta pel regidor i tot l’equip, pel document que ens mostra una visió de 

futur de l’educació, i estableix les àrees de millora, i vincula la educació amb la equitat, i amb 

la ciutadania i la cohesió social. Votarem a favor del pacte. L’educació és l’instrument per la 

cohesió social i per aquest un sol poble i lluitar contra aquells que a traves de l’educació volen 

dividir i mantenir dues realitats enfrontades per garantir el seu èxit futur. 

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

que aquest pacte és un document molt treballat, amb molt bones propostes. Felicitació i 

agraïment a les persones que han treballat en la seva redacció. Trobem a faltar un calendari 

d’execució, qui s’encarregarà de fer-ho i els indicadors per avaluar la validesa del pacte i 

l’assoliment dels objectius. Per fer un projecte hem de tenir una planificació d’estratègia, 

aquesta serà el 20-22. Creiem que, alguns dels aspectes que s’atorguen a la administracions 

locals, son competència del departament d’ensenyament, i hi ha propostes que requereixen 

de recursos d’altres serveis. Per celebrar que aquest document, donarem suport i que es porti 

a l’aprovació en aquest ple, contràriament del que s’està fent amb el pla de convivència, 

socialitzat i cooperació que s’aprovaran per junta de govern donant només compte al ple. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, agraeix la tasca del Consell Escolar, la feina que hem estat fent 

durant aquests tres anys ha donat el seu fruit, solucionant problemes de ciutat. Feia més de 

10 anys que reivindicàvem que teníem places per la ESO i finalment el 3 de març del 2017 

ens van dir que es creava aquest institut nou de les Cinc Sènies. I que Mataró tindrà dos 

instituts–escola. L’aposta per la FP és clara amb la creació de la secretaria de FP i la creació 

de la xarxa de les AMPES i continuarem amb la inversió en equipaments educatius, tal i com 

diu la Sra. Morón hi ha una gran mancança en les infraestructures de les escoles públiques de 

la ciutat. La nostra intenció és continuar apostant per aquestes millores. 

 

 

 

 

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

que una part del debat no tocava avui. El disseny dels currículums és competència del 

Ministeri. Aquí plasmem l’aposta de la nostra ciutat. Una cosa que ha sortit, i em costa molt 

que les proves de competències bàsiques que son les que mesuren els nivells, hauríem de 

ser comuns a tot l’Estat. I fem comparació de proves que cadascú fa al seu territori. No toca 

aquest debat, però, no son comparables. Necessitem un pacte educatiu a nivell estatal que és 

la gran mancança dels 40 anys de democràcia. Del que parlem és de la proposta de la ciutat, i 

no d’altres coses. 

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

Ciudadanía, diu que el model d’inversió lingüística que nosaltres no volem és únic al món. I és 

tan bo que cap altre país del mon el té. Dels quatre presidents de la Generalitat que hem 

tingut, tres presidents han portat els seus fills a col·legis privats sense cap immersió. El model 

d’immersió català és monolingüe, i nosaltres volem 30% espanyol, 30% català, i 30% altra 

llengua. Nosaltres volem pels nostres fills el mateix que han fet els Presidents amb els seus 

fills a les escoles que han anat, 30% espanyol, 30% català, i 30% altra llengua, però com no 

tenim 2000 euros al més per pagar aquestes quotes, hem de lluitar per implantar-lo a aquest 

model monolingüe. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que estan fora de 

to aquestes recomanacions. Als debats ocorren aquestes coses, que ens sortim del tema. El 

nostre posicionament ha estat quasi tot del tema que es tracta, però faré cas omís tot i que 

ens perjudiqui. Dit això, jo com classe obrera, roja i feminista, dir que la immersió lingüística 

ha estat un èxit, i que s’ha deixat un 10% pel camí. L’ immersió lingüística és una realitat i un 

èxit. Jo amb 15 anys vaig fer un intercanvi educatiu i vaig marxar a França, i diré que, tots els 

estudiants de la meva edat parlaven més de 5 llengües i anaven a escoles públiques.  

 

 

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

estem votant és el pacte local per l’educació però a alguns el seu discurs els traeix de forma 

constant i l’utilitzen de forma incorrecte.  

 

 

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

disculpes al Sr. López. Parlava del document i deia que en el seu redactat afirmava que es 

realitzarien algunes tasques que no son competència nostra.  

 

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 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),  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: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

adscrita. 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

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

MUNICIPALS DE VOLEMATARÓ I SOCIALISTA, AMB EL SUPORT 

DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PPC I C’S, SOBRE LA 

NECESSITAT DE CREAR ESPAIS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN DE 

MATARÓ. 

 

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

resolució següent: 

 
“Mataró es conforma per un capital humà que volta els 125.000 habitants, segons IDESCAT, 
17.840 son més grans de (65 a 84) anys i 3.225 persones superen els 84 anys. A Mataró 
troben unes 16 residencies que donen servei majoritàriament a persones dependents. Hi ha 
alguna petita sal vetat com per exemple a la residència de Gatassa on hi ha apartaments 
tutelats. Poca oferta més... Uns 8 centres de dies, dues de les residencies son públiques, una 
Municipal i l’altre gestionada per l’icass. La resta o centres col·laboradors o bé centres 
concertats (Amb places públiques). Això en quant atenció, son conscients que Mataró ofereix 
altres oportunitats per la gent Gran com casals, activitats esportives, menjadors socials, etc. 
 
Atesa que l’etapa de la jubilació es una època en la vida de molts habitants per gaudir de 
temps lliure, començar amb projectes nous, dedicar-se amb qualitat a la família, hobbies, 
viatges i altres activitats. La jubilació es converteix en una etapa important,una de les mes 
més longeves, i molt ha anat canviant la filosofia de vida dels nostres grans, majors de 65 
anys, afortunadament. Una bellesa digna els l’anhel i desig de la majoria. La salut t’ha 
d’acompanyar i el sistema sanitari es troba en revisió en l’actualitat ha d’estar capacitat per 
poder donar aquests acompanyament, tant en les ABS com en el soci sanitari o als hospitals. 
 

La situació per molts ciutadans es complica a mida que la salut no acompanya i les persones 
grans comencen a tenir necessitats per poder desenvolupar la seva vida diària. La família 
moltes vegades, si es té fa aquesta funció curadora, que una societat moderna tindria que 
tenir prevista segons l’evolució i les xifres de la població i el seu envelliment. 
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SI pertanys als més vulnerables econòmicament, i la teva família o no pot o no existeix, 
comença l’Odissea. Tots sabent l’important que es per la nostra vida a mida que et fas gran, 
conèixer el teu entorn, els teus amics, veïns i familiars, ja que et sens a mida que perds 
facultats et tornes més vulnerable i l’entorn, et dona seguretat i arrelament social. 
 
Aquests arrelament perilla a mida que et fas depenent i necessites ajuda diària, molt més si es 
decideix que la millor atenció per l’evolució de la persona serà mes convenient realitzar-la en 
una llarga estada i/o residencia les 24 hores. De places públiques a Mataró oblidat, llistes per 
mes de dos anys i places públiques concertades llistes de sis a vuit mesos i probablement fora 
de Mataró com poden ser Llavaneres, Vilassar de Mar etc. Es a dir, el desarrelament ja es una 
realitat amb el dolor, les dificultats i l’augment de vulnerabilitat tant emocional com física que 
això representa. En definitiva; “Exilien als nostres avis desprès de tota una vida a Mataró”. 
 
Aquesta preocupació per les places residencials i de centre de dia a la nostra ciutat ja va ser 
expressada en una Declaració institucional Aprovada en majoria a Junta de Portaveus (Maig 
2017) per la recuperació de places residencials per a Gent Gran i Centres de Dia als municipis. 
 

És per l`esmentat que en aquesta matèria s`han d`establir sí o sí, polítiques de protecció 
social basades en drets i en el cas concret de la població d'edat avançada, ens obliga alhora a 
analitzar la situació en termes de seguretat d'ingressos, accés a la salut i entorns inclusius, i 
aquesta es la línia que és va iniciar amb gran consens en aquesta legislatura, un exemple és 
la futura adhesió de Mataró als protocols sorgits de Congres Mundial sobre Gerontologia. 
 
Resulta doncs evident que s`han e tenir en compte en l`elaboració de polítiques de protecció 
social i salut, el marc normatiu nacional e internacional sobre la matèria, que deixà pales que 
la vulnerabilitat no radica en l'edat, sinó en una generalitzada precarietat dels dispositius de 
protecció a que es tenen accés, és doncs una qüestió de polítiques d`igualtat. 
 
El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals ja fa uns anys va identificat a les persones 
majors com un dels grups susceptible de sofrir discriminació en matèria de drets,  recomanant  
als  Estats : 

a) revisar les seves legislacions i eliminar qualsevol discriminació de iure o de facto; 
b) sancionar normes que  protegeixin  a  les  persones  majors contra la discriminació, 
c) establir mesures de discriminació positiva quan s'equipessin les oportunitats de les 
persones majors amb altres grups socials en el gaudi de determinats drets. 
Resulta evident que si des del municipi, s`han d’aplicar ingents esforços en la matèria, es 
perquè les polítiques supramunicipals no han copsats els objectius . 
 
 

Com s´ha esmentat el Juny de 2005 arrel del XVIII Congres Mundial sobre Gerontologia a Rio 
de Janeiro, sota els auspicis de la OMS i com conseqüència dels resultats dels grups focals 
del projecte de ciutats amables amb la gent gran, es va  elaborar el  protocol   de Vancouver, 
projecte basat en la premissa que una ciutat amigable/amable amb les persones grans, ha de 
promoure l'envelliment actiu, entès aquest com "el procés d'optimització d'oportunitats per la 
salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a 

mesura que envelleixen"1, tanmateix una ciutat amable s`ha d` anticipar i respondre amb 
flexibilitat a les necessitats i preferències relacionades amb l'envelliment, mantenint un alt 
nivell de seguretat, i salut i participació a tota la comunitat . 
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Ja per acabar crec que tota vegada que Mataró ha fets seus els ODS i atès que sota el 
paraigües d`aquest l'assemblea mundial de la salut el maig del 2016 és va redactar l'Estratègia 
i Pla d'acció mundials sobre l'envelliment i la salut 2016-2020, que ens obliga a que els estudis 
transversals que es projectin des de qualsevol àmbit de la ciutat, hauran d`atendre a les 
premisses marcades per aquets. 
 
Es per tot l’esposa’t i tenim en compte que Mataró es capital de comarca, sensible i son 
conscients de la preocupació social i sensibilitat que hi ha amb aquests sector de la població, i 
basant-nos en els articles 41 i 43 de la constitució espanyola i de lleis com la 14/1986 de 25 
d’abril. Volem mostrar la preocupació i amb l’ intenció de donar una resposta en l’ultima etapa 
de la vida dels mataronins digna. Respectant el principi de protecció i seguretat pels 
ciutadans des de les administracions locals. 
 
Proposo al ple els següents acords: 
 
1. Que l’Ajuntament promocioni un debat sobre els nous models residencials per a gent 
gran, en el que participin experts de l’Administració local i supramunicipal, així com referents 
d’altres entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Fruit d’aquest debat es recolliran unes 
conclusions que s’incorporaran als estudis de desenvolupament d’aquest sector. 

 
2. Que l’ajuntament inicií un estudi econòmic, urbanístic i de gestió per projectar en 
Mataró un augment de les places residencials de gestió pública ( o una futura Residencia) per 
Gent Gran i a curt termini. 
 
3. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un estudi a mig termini per plantejar un projecte 
innovador (de pisos tutelats, co- housing...) per tal de tenir coberts l’atenció sanitària, cures i 
atenció necessàries per les activitats de la vida diària. Neteja, Menjadors, gimnàs i espais 
comuns. Que permetin oferta en Mataró a mig termini d’oferir un servei integral, d’atenció amb 
qualitat i independència, millora en la seva qualitat de vida per la Gent Gran. Tal i com es fa a 
Barcelona i altres països.(Viabilitat etc.). 
 

4. Una vegada recollit aquests estudis s’iniciïn el tràmits de subvencions, negociacions i 
peticions tant a la Generalitat, com al propi estat, es a dir a totes les administracions 
supramunicipals necessàries.” 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que una distracció li ha impedit afegir-se a aquesta 

proposta de resolució, que els agrada molt. M’agrada en la forma i en el fons; en la forma 

perquè toca de peus a terra, i en el fons perquè és imprescindible obrir el debat sobre els nous 

models residencials, perquè també és important estudiar l’augment de les places residencials 

d’adscripció pública i sobretot perquè insta a les administracions superiors a complir amb les 

seves obligacions, sinó al final els ajuntaments hem de fer front a tot. No és pot enganyar a la 
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gent. L’ajuntament té les capacitats que té i una llei inexistent de finançament local que 

reclamo des de que estic en aquest ajuntament com a mitjà per poder defensar aquestes 

polítiques amb garanties. Per tant benvinguda sigui, es nota el treball conjunt que han fet i els 

agraeixo especialment aquesta proposta de resolució.  

 

 

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

que el vot serà favorable. És una proposta molt positiva per a la ciutat. 

 

 

 

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

que l’envelliment de la població va augmentant cada any, un 0,4 a l’any multiplicat per 3, 4, 10 

anys, imagineu-vos el volum. És un augment progressiu, lligat a l’augment de l’esperança de 

vida. Aquesta realitat ens obliga a treballar altres qüestions com la planificació dels serveis i 

equipaments que es necessiten per atendre la gent gran de la nostra ciutat, i entenem que 

aquesta proposta és un punt de partida per iniciar aquesta planificació. Mataró pateix un dèficit 

de places públiques de residències, no arriba a la mitjana catalana. Si mirem el model de 

finançament d’aquestes places la majoria són de finançament privat, el que genera desigualtat 

i exclusió social. Fa poc vam aprovar el pla d’inclusió social on quedava palès que són les 

persones grans un dels col·lectius més vulnerables, ja que sovint són víctimes de pobresa i 

d’exclusió social. Trobem a faltar més concreció però entenem que és un primer pas per posar 

fil a la agulla en aquest tema, que està molt ben treballada i per tant votarem a favor. 

 

 

 

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

que la proposta és d’agrair i que li donaran suport. En la part expositiva hi ha un parell de 

coses que ens semblen exagerades. Parlar d’exili d’una persona que vagi d’una residència de 

Mataró a Llavaneres o Argentona, em sembla exagerat, perquè jo des de Rocafonda fins a 

algun carrer en el Rengle, probablement trigui més que si vaig fins a Llavaneres. Una vellesa 

digna és l’anhel de tots. Per tant em sembla molt oportuna, els felicito, la veritat que és una 

proposta de resolució que val la pena i per això hem decidit donar-li suport.  
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que donaran suport i comparteixen absolutament la proposta. Creiem que 

és molt encertada i recull el sentir de moltes persones per les qual és molt dur patir les llistes 

d’espera. Una matisació que no és d’aquesta Proposta. El potenciar el tema sociosanitari, el 

tema de la gent gran, té una altra implicació col·lateral que no ha sortit, és un gran pou de 

feina que nosaltres hem apostat sempre en el nostre programa electoral. És un element 

marginal a aquesta proposta però que connecta amb ella. És un tema de justícia aquesta 

complicitat amb aquest sector de la població. 

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

favorablement. És una proposta ben treballada, ben feta i tot que em sorprèn que el govern 

formi part com a impulsor de propostes de resolució, puc entendre-ho en el sentit que també 

es fa esment a la necessitat que altres administracions superiors facin el que han de fer per 

resoldre tot aquest problema i que no sigui només del món local. Els acords que fan referència 

a nous models residencials, sembla tal i com està redactat que mai abans d’ara cap govern 

s’hagués plantejat, per exemple els pisos tutelats, no només com un serveis sinó com una 

oportunitat i una bossa de negoci i d’ocupació. Em sembla que en aquest sentit caldria 

vincular en aquesta proposta tot allò en relació al pla local d’habitatge. Crec que també és una 

eina que ha d’incidir en aquest punt objecte d’aquest acord. Felicitar als grups proposants, és 

una bona proposta i votarem a favor.  

 
 
 
 
La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix a la 

Sra. Morón la seva proposta i la seva generositat per deixar fer en el temps de descompte 

petites aportacions. En relació a que el PSC pugui ser coadjuvant en aquesta proposta crec 

que té molt de sentit perquè hi ha una feina feta des de l’àmbit de la salut per part del Sr Vinzo 

que crec que es nota i es pot observar en el document. Certament he posat una part més 

legalista, però crec que en el tema que es tracta, no només estem parlant de coses moralment 

reclamables, sinó que també són legalment reclamables. Estem amb un estat social i com a 
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tal es constata una regressió en tots els drets socials. Aquests drets socials, anomenats de 

vegades de segona generació, són uns drets que han de ser reclamats. Estem parlant del dret 

a la igualtat, a l’accés, a la cultura, a poder tenir un envelliment digne. Espanya va signar la 

carta europea de drets socials, i a vegades se’ns oblida i se li oblida també als jutges i al 

legislador, que és total i absolutament aplicable, malgrat que no es va ratificar l’últim protocol. 

Són drets que davant els tribunals els podem exigir. Hem volgut dotar de contingut, som 

l’administració que som però al final és a qui ens toca anar a la porta. Garantim realment un 

estat social. Hem d’anar tots junts i avui és un exemple amb aquesta magnífica proposta que 

va iniciar VoleMataró i que hem secundat el Partit Socialista i Convergència, però crec que 

l’haurien secundat tots perquè han fet altres aportacions. Crec que ha quedat molt ben 

exposada com a autoexigència nostra com a administració que també ha d’actuar. 

 

 

 

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

Pública, Consum i Gent Gran, diu que el motiu de donar suport i fer alguna esmena a la 

proposta per part del Govern ve donat perquè està en la línia d’actuació que hem anat 

desenvolupant al llarg d’aquests anys i que considerem que no són polítiques del govern sinó 

que acabant sent polítiques de ciutat que aniran assumint els governs que es vagin succeint a 

Mataró. Vam apostar per l’envelliment actiu i saludable i hem intentat en el possible reconduir 

la tasca que es fa als casals de gent gran, però es cert que en aquest ple vam votar tots per 

unanimitat adherir-nos al projecte de ciutat amigable amb la gent gran. Aquest és un projecte 

que ens durarà aproximadament un 4/5 anys dur-lo a terme a nivell d’arribar a un pla d’acció i 

que de fet contempla tots aquests element de diagnosi que estem plantejant. El manifest que 

la gent gran defensa cada any en una o altra ubicació, reclama aquest reconeixement per ells 

i aquesta dignitat a l’envelliment actiu i saludable i el dret a romandre en el propi domicili tant 

de temps com sigui possible, i en aquest sentit quan no és possible adequar aquest habitatge 

per accessibilitat, ha de ser possible que vagin a un lloguer social, o a un habitatge que sigui 

accessible. Agrair la proposta de la Sra. Morón, el suport de tothom i crec que el model 

residencial ha de ser que cada cop que la gent estigui ingressada en una residència pugui 

gaudir dels serveis comunitaris i que pugui sortir a fer moltes de les seves tasques fora de 

l’entorn de la residència. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no 

adscrita. 

 

13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER TAL 

QUE S’ESTUDIÏ LA VIABILITAT I LA UBICACIÓ D’UN CENTRE CÍVIC 

EN EL BARRI DE LA LLÀNTIA, L’HAVANA I EL PALAU. 

 

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

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“En el passat Ple de 8 de febrer vam presentar una proposta de resolució dirigida 
especialment al barri de la Llàntia, no obstant els companys d’ERC ens van presentar una 
esmena, recordant-nos una situació equivalent al barri de l’Havana i per conversacions amb 
veïns del Palau quan ja teníem presentada la proposta de resolució que també ens recalcaven 
la mateixa inquietud ens va fer prendre la decisió de retirar-la i presentar-la de nou d’una 
forma més general i integradora.  
 
Atès de la importància que té els Centres Cívics per els barris, ja que en principi estan 
destinats al servei públic de persones i entitats, per impulsar l’apropament dels serveis 
municipals i la realització d’activitats socials, culturals, esportiu i de lleure.  
 
Atès que en realitat la seva importància és molt més gran ja que és un element de 
dinamització d’estructuració del territori i la posada en valor del barri on es troba. 
 
Atès que els principals barris de la ciutat tenen un Centre Cívic. 
 
Atès que el barri de la Llàntia que si bé des dels anys 90 està unit a la resta de la trama 
urbana de la ciutat de Mataró que en realitat continua aïllat, patint la deixadesa per part dels 
diferents governs municipals. 
 
Atès que n’hi ha un greuge comparatiu amb el barri de la Llàntia envers amb la resta dels 
barris de la ciutat. 
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Atès que la distribució geogràfica dels 7 centres cívics actuals ( Pla d’en Boet, Rocafonda, 
Cerdanyola, Cabot i Barba, Molins, Cirera i Espai Gatassa) deixa altres zones de ciutat (en 
especial a l’àrea est-Havana) sense aquest important element de dinamització social. 
 
Atès que la situació en el Palau és semblant a la situació descrita tant com per la Llàntia com 
per l’Havana, a més de tenir uns trets diferencials perquè per nosaltres el Palau té una 
autonomia geogràfica i de problemàtica social com per tenir una acció específica diferenciada 
de Rocafonda. 
 
 
Partint d’això el Grup Municipal de Ciutadans demana al Ple de l’Ajuntament de Mataró els 
següents acords: 
 
1. Que es reconegui la necessitat i el dret a que el barri de la Llàntia compti amb un 
Centre Cívic. 
 
2. Que així mateix, es reconegui la necessitat que el barri de l’Havana compti també amb 
un Centre Cívic que doni servei a aquest barri. 
 
3. Que així mateix, es reconegui la necessitat que el barri del Palau  compti també amb 
un Centre Cívic que doni servei a aquest barri. 
 
4. Que s’iniciïn els estudis per localitzar on es pot ubicar aquest Centre Cívic. 
 
5. Estudiar la possibilitat de condicionar un Centre Cívic de forma provisional en algun 
lloc del barri entenent que és una mesura provisional mentre no tinguem la capacitat 
econòmica de crear un equipament amb la dignitat i dimensions que es mereix el barri.” 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, replica que per demanar que no quedi, Sr. Casaseca. Espero 

que el govern del PSC no li doni suport a la seva proposta i la resta de grups tampoc. Dic això 

perquè en poc més de dos mesos vostès han plantejat una sèrie de propostes que pel cap 

baix costarien a aquest ajuntament un 10 milions d’euros, com la biblioteca del nord i aquests 

centres cívics. No espero ni desitjo que governin vostès mai aquesta ciutat, però si l’infortuni 

fes que aquesta circumstància es donés ja m’agradaria saber com s’ho pensen fer per complir 

amb aquestes propostes. Aquesta és una proposició oportunista, perquè fa 15 dies en aquest 

ple vam discutir un pressupost que vostès van aprovar i van sortir a la premsa dient que 

havien signat un pacte amb el Partit Socialista, sense que en aquest suposat pacte consti cap 

proposta seva en aquest sentit, dues setmanes després ja estan demanant tres centres cívics. 

No em sembla seriós plantejar això en aquests termes sense tenir una visió clara i amb 

perspectiva de les necessitats de la ciutat en aquest sentit, per exemple, necessitem un centre 
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cívic a cada barri? Si és així, com han de ser aquests? No necessitaríem tenir primer un pla 

director d’equipaments que avalués les necessitats de la ciutat i que alhora fes una diagnosi 

del funcionament dels actuals centres cívics? Els centres cívics actuals responen a les 

necessitats d’una nova societat que té molt poc a veure amb la societat que va veure 

aparèixer els primers centres cívics? Aquests han evolucionat o no? Són veritables centres de 

gestió i dinamització cultural i social o son merament refugi per determinats col·lectius sense 

més objectiu que el de passar una bona estona? S’han de gestionar o s’han d’auto gestionar? 

Cal l’impuls de professionals que els dinamitzin o se’n poden encarregar exclusivament els 

usuaris i funcionaris? No caldria una visió global del tema? Que ningú interpreti que no volem 

centre cívic per la Llantia, el Palau o l’Havana. No estem dient allò, el que diem és que 

necessitem posar-nos a treballar sobre el pla director d’equipaments per saber què 

necessitem i com han de ser els nostres equipaments, quina ha de ser la seva funció, etc. No 

fem per fer, hem de ser més rigorosos a l’hora de fer aquests tipus de peticions i aprofito per 

recordar al grup de Convergència i Unió que el pla director d’equipaments és una assignatura 

que els hi tocava a vostès dur-la endavant, amb partida pressupostària inclosa, i que no han 

iniciat. També he de criticar al Partit Socialista com a soci majoritari del govern difunt bipartit. 

No és massa tard i és absolutament necessari engegar el més aviat possible aquest pla 

director d’equipaments, aprofito per demanar al govern del PSC que es posi a treballar en 

aquest tema. A Ciutadans els hi demanaria que siguin més rigorosos a l’hora de fer segons 

quins tipus de peticions. Votarem que no. 

 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

sap si és oportunista o no aquesta proposta de resolució, però sent realistes, si ens parem a 

mirar, sí que és cert que hi ha una certa descompensació geogràfica a l’hora de mirar les 

ubicacions del centres cívics que hi ha en el nostre territori. Ens agradaria abans de poder 

aprovar aquesta proposta, fer un estudi sobre la necessitat o no dels centres cívics en les 

ubicacions que ens proposen en la part resolutiva de la proposta. Volem constatar pel que fa 

referència al barri de la Llàntia que els veïns porten molts anys dialogant i discutint amb el 

govern municipal perquè ells creuen que tenen la necessitat de tenir un centre cívic. Els propis 

veïns van proposar un local per ubicar aquest centre cívic i també havien proposat compartir 

personal amb una altre centre de la ciutat que tingués poca demanda; però des del govern 

municipal es va denegar automàticament, per això ens agradaria un estudi i també ens 
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agradaria saber si aquesta proposta fos aprovada avui pel govern municipal, a què es degut el 

canvi de postura. Per tot això nosaltres ens abstindrem.  

 

 

 

 

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

que fa dues setmanes vam aprovar el pressupost municipal i avui es despengen amb una 

proposta clarament electoralista, encaminada a la creació de tres nous centres cívics a la 

ciutat. Nosaltres vaticinem que aquesta proposta, en el cas que s’aprovi, el govern del PSC la 

guardarà dins d’un calaix i en el millor dels casos haurem d’esperar al pressupost del 2019 per 

poder dur a terme el que vostès proposen. La segona consideració, és que pensem que el 

protagonisme i la decisió final l’han de tenir els veïns dels barris de la LLantia el Palau i 

l’Havana, no obstant allò, en el procés de pressupostos participatius nosaltres no hem vist cap 

proposta reclamant aquests equipaments que vostès consideren indispensables. En tercer 

lloc, la nostra política d’equipaments dista molt del model de centres cívics controlats i dirigits 

per l’Ajuntament. Pensem que el més adequat seria desplegar casals de barri autogestionat 

com espai de trobada de les entitats, com a centres de creació i de difusió cultural. Al barri de 

la Llàntia en concret, sí, manca un centre cívic, és cert, però cal tenir en compte que al mateix 

barri hi ha equipaments municipals, com els locals del carrer de la Goixa, cedits a entitats i 

algun dels quals es va aprovar recentment la seva adequació per tenir un bar. Per tant caldria 

repensar la gestió dels equipaments disponibles per garantir un accés i un ús universal per a 

tots els veïns del barri. Considerem adequat reflexionar i estudiar les necessitats concretes del 

barri de la Llàntia a través dels espais de participació vigents, consells territorials o a través 

dels pressupostos participatius. Aquesta reflexió també val pel barri de l’Havana on caldria 

resoldre temes com l’espai precari en que es troba ubicada l’Associació de Veïns o l’existència 

també d’equipaments infrautilitzats com Can Marfà o malbaratats com la Nau Minguell. En fi, 

pel que fa al barri de Palau, davant el creixement residencial que hi ha en curs en aquesta 

zona, sí que caldrà planificar una política que potencií els equipaments de ciutat existents, que 

vagin més enllà també del casals socials que hi ha. En resum, cal fer un plantejament dels 

equipaments de la ciutat que relliguin els barris i que afavoreixin la relació entre uns i altres. 

Volem impulsar fórmules de funcionament que apoderin la ciutadania i que es basin en 

l’autoorganització i defugin la lògica perversa de l’administració versus administrat, que tot 

sovint deriva en usos clientelars d’aquests espais. públics comuns . Ens abstindrem. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que una cosa és el que demanen els senyors de Ciutadans i altra el que demanaven els veïns 

de la Llàntia, que no té res a veure amb un centre cívic i sí amb una oficina d’atenció al 

ciutadà, crec que són coses molt diferents. Té raó el Sr. Martínez, ens estan proposant la 

creació de tres espais nous, 2 milions per espai més una plantilla de com mínim de dos 

conserges per espai, facin comptes i veuran per quant surt allò que proposen. Nosaltres, al 

pressupost del 2017 proposàvem poder compartir OFIAC entre els barris de Cirera i la Llàntia. 

Pels contactes que hem tingut amb els veïns de la Llàntia, no estan demanant un centre cívic, 

sinó una oficina d’atenció al ciutadà. Crec que és factible econòmicament, aprofitant el poc ús 

que hi ha de l’OFIAC del carrer Cádiz, que està estudiat i documentat, es pogués compartir 

aquest servei entre diferents barris. Seria molt més lògic i senzill i més factible. Nosaltres ens 

abstindrem, perquè compartim la reivindicació del veïns de la Llàntia 

 
 
 

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

succeeix entre govern, Ciutadans i Convergència sembla un trio amorós. Tenim coneixement 

de les necessitats del diferents centres cívics als barris com a eina de proximitat i de servei al 

veïnat. Aquesta part de l’exposició la comprenem i podríem estar d’acord però la trobem una 

mica pobre. Caldria una valoració i un pla director de tots els centres que funcionen en la 

actualitat. Un exemple, a Cirera, el centre cívic està en precari, ni tan sols compleix la 

normativa actual d’accessibilitat. Fa anys que dorm en un calaix un projecte d’equipament que 

aniria a la ubicació de l’antiga escola bressol al carrer Muntanya, que va ser aprovat i 

participat amb molta gent i molts col·lectius que ja funcionen dins del barri. És un tema a 

treballar per totes les associacions de la nostra ciutat perquè s’impliquin. Aquests tres barris 

tenen necessitats de bons serveis municipals que donin resposta a un índex de població prou 

important. Caldria un pla d’acció segons les necessitats de cada barri, un pla director. Revisar 

els vells projectes municipals compromesos i donar prioritats. El projectes comporten unes 

despeses i aquestes ja s’han fet i valorem la feina feta pels que ens han precedit si és bona. 

Trencar amb polítiques de pegats i clientelars, amb projectes inclusius, amplis, diversos i de 

ciutat i cohesionadors entre barris. Ens abstindrem però aquesta proposta de resolució es un 

estudi, que caldria replantejar-se-la molt seriosament. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que sentint els 

portaveus, està d’acord amb tots. Les aportacions del Sr. Martínez en semblen raonables, i els 

comentaris del Sr. Cuèllar, el Sr. López, i la Sra. Morón. Penso que aquesta proposta, i la 

funció que desenvolupen o haurien de desenvolupar els centres cívics en general requeriria 

una capil·laritat superior, una distribució una mica més homogènia i és cert que la proposta 

expressa una sèrie de desequilibris a la ciutat amb la distribució dels centres cívics. Ens 

sembla raonable, tot i saber que en aquests moments no hi ha els recursos per poder afrontar 

tot això. Crec que és evident que no hi són i no hi seran a curt termini. Ja que aquesta 

proposta el que posa a sobre la taula és estudiar, intentar definir quina seria la xarxa ideal de 

centres cívics a la ciutat en el marc del pla director d’equipaments, imprescindible, mirar la 

funció dels equipaments actual, quins farien falta i tenint en compte que no hi són els recursos 

però que seria bo intentar definir aquest pla general, el nostre vot serà favorable. 

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

és un centre cívic és un equipament sociocultural de descentralització administrativa pròxim 

als ciutadans, destinat al serveis públic de persones i entitats per impulsar l’apropament dels 

serveis municipals i la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament 

social, cultural, esportiu i de lleure i promoure el associacionisme i la participació ciutadana en 

general. La proposta que ens fa avui Ciutadans no té raó de ser si no es fa en un marc global 

que doni sentit a tota la xarxa d’equipaments. Un marc global pensat per donar resposta a les 

necessitats ciutadanes i de entitats de tots i cadascun dels barris de la ciutat. Jo preguntaria el 

perquè d’ un nou centre cívic a la Llantia, també al Palau i a l’Havana. El Palau està molt 

proper a Rocafonda i té els habitants que té, i perquè no un a la part nord de Cerdanyola, que 

també deu tenir electors vostè. L’equipament que citava la Sra. Moreno del carrer Muntanya 

amb el número d’habitants que té no hi ha prou per fer-lo. Abans de fer aquesta proposta tan 

concreta per uns territoris també molt concrets, cal veure les necessitats de la ciutat, ja ho han 

dit però em repeteixo. Hem de pensar com volem els centres cívics i que ha de passar dins 

d’ells, amb quins recursos comptem per fer-ho. Per això pensem que la proposta, que pot tenir 

una part d’interessant, és també electoralista i necessita ser molt més treballada. No obstant, 

no serem nosaltres els qui ens hi oposarem. El nostre vot serà d’abstenció. 
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, diu que en quant a la proposta, el títol fa referència a una 

proposta que presenta el grups de Ciutadans per tal que s’estudií la viabilitat i la ubicació d’un 

centre cívic en el barris de la Llàntia, l’Havana i el Palau. En canvi en els acords desapareix 

l’estudi de viabilitat. Si fos el títol votaria favorablement a l’estudi, però amb els acords que hi 

ha no puc. En la part expositiva diu que els principals barris de la ciutat tenen un centre cívic i 

seguidament diu que hi ha una deixadesa vers el barri de la Llàntia, que té un espai jove, que 

és un equipament de ciutat, s’està fent un nou casal de la gent gran, que aquest sentit en 

sembla adequat el model de proximitat que tenim amb la gent gran per la pèrdua de capacitats 

i de mobilitat i d’autonomia. S’està fent la nova graderia del camp de futbol y fent la reforma 

inicial del parc de la Llàntia, també està el pavelló d’Euskadi, té una pista poliesportiva i el 

Catsalut ha fet un consultori de salut; crec que no ha hagut deixadesa per part de l’Ajuntament 

o per part de Catsalut. Una altra cosa és que la associació de veïns demanin un punt 

d’OFIAC, que nosaltres els hi vam dir que permanent no, però que quan hi ha campanyes sí 

que es podia ubicar un punt provisional. Amb l’Havana passa una mica el mateix, és com el 

centre però sense ser-ho. Hi ha un casal de gent gran que s’ha quedat petit, que té llista 

d’espera. Primer haurien d’acordar quins són els criteris de viabilitat d’un centre perquè posem 

uns diners que són de tots per donar un serveis a una part de la població i entenem que 

aquest servei ja ha de ser relativament sostenible i justificable públicament. Caldria acordar 

primerament, dins d’un estudi de viabilitat, quins són els criteris que acceptem com a 

indicadors. Per això voldria aclariment sobre si es demana l’estudi, com diu el títol, o bé els 

acords que reconeixen aquesta necessitat. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que respecte el dubte que ens planteja el Sr. Vinzo, hi ha dos parts, una és el 

reconeixement sobretot moral, que és que hi ha certs barris que tenen el dret també a tenir un 

centre cívic, hem posat centre cívic per posar un concepte ampli i genèric. Estem parlant d’un 

equipament pel barri equivalent als centres cívics que en aquests moments estan en servei. 

Després a partir d’aquí un estudi de localitzacions. Hi ha persones que sembla que ens 

llegeixen malament, el Sr. Martínez sembla que té animadversió amb el grup de Ciutadans. En 

realitat estem fent un reconeixement moral perquè hi ha greuges comparatius, i segon que 
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s’iniciïn estudis de viabilitat. Evidentment som un partit raonable a nivell pressupostari, hem 

recolzat els pressupostos i entenem que les coses no es poden tenir totes i que els diners són 

els que n’hi ha. Ni la biblioteca ni els centres cívics que ara demanem han de ser una cosa 

immediata, simplement s’ha de tenir en la llista de coses que la ciutat necessita. Aquesta 

proposta no és incompatible amb un pla d’equipaments, això va en la mateixa línia. Crec que 

és una proposta absolutament raonable. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, replica que no te problemes de lectura ni en castellà ni en català. 

Ha quedat palès en totes les intervencions dels grups de l’oposició, una cosa que ens ha unit, 

és la necessitat de tenir una visió global i en conjunt dels equipaments de la nostra ciutat. Qui 

més qui menys ha reclamat el pla director d’equipaments, si està previst, si hi havia partida 

pressupostària. S’ha de fer, no podem posar pedaços a la ciutat. S’ha dit que es podia fer un 

centre cívic que ocupés dos o tres barris, però anar més enllà del centre cívic tradicional, ho 

ha plantejat el Sr. Cuèllar i jo mateix. Hem de tenir una visió clara de conjunt, no podem tenir 

una visió tan curta de la nostra ciutat, hem de veure la ciutat en el seu conjunt, així sabrem, ho 

hem fet per exemple, amb el llibre blanc de la cultura que es va aprovar per unanimitat. Això 

és un treball ben fet, amb una diagnosi ben feta, que s’ha participat d’una manera amplia. 

Actuem en funció del pla no a l’inrevés, el pla s’ha d’acomodar a les necessitats reals de la 

ciutat i no pels interessos partidistes.  

 

 

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

Pública, Consum i Gent Gran, respon que des del punt de vista de l’ètica en la gestió de 

recursos públics és partidari de fer estudis que justifiquin perquè es prenen determinades 

decisions i perquè es fa una inversió a un lloc i no a un altre. Cal fer un pla director 

d’equipaments i una discussió d’un centre cívic, quin ha de ser el seu contingut, quina ha de 

ser la seva funció a nivell social, cultural i serveis, també ha de tenir uns certs criteris de 

viabilitat des del punt de vista de la inversió i el manteniment que suposa, i en quant al serveis 

que donen, al territori, la població i amb el criteri de proximitat que es decideixi. Cal ajustar 
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quin és el contingut i quins són els criteris que li donen viabilitat o no a la ubicació d’un centre 

cívic. Votarem que sí a l’estudi perquè entenem que aquest debat s’ha de fer. 

 

 

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

manifesta que esperaven la resposta del Sr. Vinzo perquè això ens pot fer variar la nostra 

postura. Estem d’acord amb el que acaba de dir i queda clar que aquesta proposta de 

resolució és merament simbòlica, i si es tracta de fer un estudi de viabilitat, costos, 

conveniència de situar-lo en un lloc o un altre, a nosaltres ens sembla perfecte. El que no 

enteníem era aquesta obligació moral simbòlica que volia dir exactament. Entès tal i com ho 

ha explicat el Sr. Vinzo no tenim cap inconvenient en votar favorablement.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1). 
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14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER UN 

ABONAMENT ESPECIAL A COMERCIANTS I EMPLEATS PER 

L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES I UNA REVISIÓ 

DELS PREUS DELS DIFERENTS APARCAMENTS PÚBLICS. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“Fa un any que l'aparcament soterrat de la plaça de les Tereses va passar a ser gestionat 
directament per l'Ajuntament, mitjançant l'empresa municipal PUMSA. Aquest aparcament és 
un dels pàrquings públics de la ciutat que més circulació té. 
 
Creiem que s'hagués d'haver aprofitat el pas de gestió directa, per haver modificat tarifes o 
almenys poder crear algun tipus d'abonament especial per tots aquells comerciants de la zona 
que opten per estacionar en aquest pàrquing. 
 
Revisant els preus d'abonaments mensuals que s'ofereixen en l'aparcament de la plaça de les 
Tereses, ens trobem que: el que per les seves característiques pot interessar més a 
comerciants de la zona, és l'abonament mensual que ronda els 76 € (no inclou Dissabtes) o el 
de 85 €. 

 
Imatge sobre els abonaments anuals i mensuals que s'ofereixen a l'aparcament de la plaça de 
les Tereses. 
 
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament de 
Mataró, proposem al ple l'adopció dels següents acords: 



 68 

 
1.- L'Ajuntament de Mataró estudiarà poder portar a terme un abonament més econòmic dels 
que s'ofereixen en l'actualitat, a més d'especial per als comerciants i els seus empleats de la 
zona que acreditin que tenen el seu establiment i/o treballen a prop de l'aparcament soterrat 
de la plaça de les Tereses. 
 
2.- Fer també una revisió dels preus i abonaments dels diferents aparcaments públics que 
tenim a la ciutat.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que votaran en contra i dir-li que fa quinze dies vam 

portar el pressupost i la seva petició no consta en les al·legacions. Sí que consta la del PP, 

què és més explicita que la seva, plantejant arribar a acords amb el Gremi de botiguers i 

comercials del centre per oferir rebaixes i facilitats als seus clients l’aparcament. Els 

comerciants han de posar de la seva part i l’Ajuntament no ha d’entrar en la dinàmica de  

públic i gratuït. En aquesta proposta del PP se li va donar un sí parcial perquè ja s’està 

estudiant el sistema de millores en l’aparcament al centre i en el sistema tarifari, no sols a la 

Plaça de les Tereses, també als altres. Encara no tenim un pla de mobilitat i ens hem de basar 

en ell, i no es poden anar fent propostes soltes aprovades al ple ja que així desvirtuem 

l’esperit del pla, en el qual s’ha treballat molt. Les propostes s’han de sotmetre al pla de 

mobilitat i no a l’ inrevés, per tant demano al govern que tiri endavant el pla de mobilitat i si no 

volen no ens facin perdre el temps.  

 

 

 

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

creu que la proposta de revisió dels preus de l’aparcament és qüestió d’ordenances i 

pressupostos, que fa poc s’han aprovat, i s’hauria d’haver fet en aquest context i no en una 

proposta de resolució en un ple municipal. La implantació de millores en el sistema tarifari de 

la plaça de les Tereses, és una mesura que ja s’estava estudiant en el pla d’impuls del centre i 

s’hagués hagut de fer una al·legació a les ordenances fiscals o al pressupost però no amb 

proposta de resolució, per tant votarem no.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que el PP sí va fer formalment l’al·legació, en concret la número 32 de les 46 que vam 

presentar al pressupost i també ho vaig dir en el debat pressupostari. Tampoc entenem el 

tema dels descomptes pels treballadors, el que ho pugui pagar que ho pagui i el que no  

doncs no. El que sí que entenem és que això pugui ser una eina perquè el centre sigui més 

competitiu, perquè generi activitat econòmica, i que no sigui un desert comercial. En conclusió 

nosaltres vam fer la proposta, el govern va dir que ho estava estudiant, per tant aquesta 

proposta de resolució no té cap objecte perquè ja s’està fent.  

 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que s’està treballant 

en el tema impuls del centre; vam fer al·legacions fins i tot proposant una quantitat econòmica, 

també tenim el pla de mobilitat que no entenem perquè està aturat, i ho tornem a demanar. Si 

no es tira endavant el pla de mobilitat, s’atura la promoció econòmica de la ciutat i poden 

veure que està molt relacionat l’ impuls econòmic i el funcionament de la mobilitat de la ciutat. 

Mataró ha de tenir un pla de ciutat global, per tant no podem votar a favor perquè es surt de 

context, sí hem tingut els pressupostos, tenim un pla de mobilitat a l’espera i tenim l’ impuls 

del centre, no entenem aquesta proposta de resolució, la podríem entendre potser com un 

prec per fer mes força però no en una proposta de resolució, per tant no li donarem suport.  

 
 
 
 

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

Ciudadanía, creu que és legítim que es proposin coses, i que es bo que un grup municipal 

transmeti una preocupació de la ciutadania. Estic d’acord amb que s’estudiï l’abonament en 

l’aparcament de les Tereses, inclús podria afegir algun altre aspecte per a estudiar, com crear 

un abonament pels clients dels comerciants per tenir durant un temps l’aparcament gratuït, és 

un tema per estudiar i per tant votarem a favor, hi ha una demanda i transmet inquietud de la 

vinculació de l’activitat econòmica amb l’ aparcament i votarem a favor. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que també 

van fer una petició demanant que es donés sortida a una petició dels botiguers per un pacte 

per l’ús de l’aparcament de la plaça de les Tereses, pagant naturalment, i ens han dit que 

estan treballant i que aviat serà una realitat. Però el tema de fons és un altre, el 5 de juliol del 

2016 es va presentar el pacte per a la mobilitat de Mataró, aviat farà dos anys i encara no  

s’ha portat a terme, però sí que s’han aportat iniciatives noves, des de l’ordenança de 

terrasses que des de cert punt està vinculat a la mobilitat, el concurs d’idees, propostes 

d’aparcament en superfície ubicades en el centre que va ser desestimada pel seu cost, fer un 

aparcament gratuït al costat de l’hospital que tampoc s’ha portat a terme, altres de transport 

públic, de bitllets, tot això demostra que ha d’haver un marc global i no pegats variats i tot això 

per la manca del pla de mobilitat, ja tenim dubtes a les alçades de mandat que estem de tenir 

aquest pla de mobilitat, per això votarem no. 

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

votaran no per les mateixes raons que han dit el sr. Martínez i el Sr. Teixidó, i també perquè 

no podem estar sempre fent estudis, s’han de prendre decisions amb fonament, i sí els 

botiguers demanen poder aparcar a un preu mes econòmic, això ens demostra que no sabem 

perquè serveix un aparcament, perquè el de les Tereses té molta rotació i és absurd que els 

botiguers i els seus treballadors el vulguin col·lapsar ocupant-lo tot el dia amb un preu més 

econòmic, en comptes de que quedi lliure pels que venen a comprar, i per estalviar-se uns 

diners d’aparcament al mes, perjudicaran als compradors que s’aniran a comprar a Mataró 

Parc que l’aparcament és gratuït. No sé si s’ho han plantejat bé. En aquest aparcament se li 

ha de donar un ús mes de motor del centre que no pas que serveixi per tenir mes barat 

l’aparcament els botiguers i treballadors. A part, també estem d’acord en tenir un pla global de 

mobilitat, i que l’ aparcament de les Tereses ha de ser una eina potenciadora del comerç i és 

exactament el contrari del que vostè està demanant. 

 

 

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

Cultura, exposa que votaran negativament pels mateixos motius que ja s’han dit. Vull justificar 

que els abonaments de aparcament s’estableixen per tota la ciutadania en general, els drets 
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de mobilitat son universals i la necessitat d’aparcament és indistint tant per botiguers, 

treballadors de comerços, altres treballadors i veïns en general. Els botiguers ja tenen un 

tracta especial igual que els veïns i professionals de l’entorn, com la compra agrupada de 

tiquets per oferir als seus clients a preus més avantatjós, tant en aquest aparcament com en 

qualsevol altre aparcament municipal de la ciutat. En l’aparcament de les Tereses el 60% de 

les places d’aparcament són d’abonats, per tant si les augmentem es reduirien les places de 

rotació que ara son un 40%, i seria perjudicial pels clients i pels propis interessos dels 

botiguers, i contrari a reactivar l’economia del comerç del centre. Encara que la gestió la porti 

l’Ajuntament, s’ha de tenir en compte que té costos de manteniment, inversió que s’han de 

cobrir per la resta de ciutadans que no tenen bonificació i amb els pressupostos generals de 

l’ajuntament, per exemple en els propers anys tenim una inversió aproximada de 900.000€ per 

adequar les instal·lacions a la normativa vigent i donar qualitat de servei. A més ja s’està 

treballant en el marc d’impuls del centre, en el sistemes tarifaris d’aparcaments, es treballa 

permanentment amb la taula transversal dels comerciants, per tant és l’àmbit on s’ha de 

circumscriure la petició que s’està demanant.  

 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

ha revisat les al·legacions del pressupost municipal, però que sàpiga no es té la patent de les 

al·legacions que es presenten als pressupostos. No veig problema en portar a terme l’estudi 

que es demana. Nosaltres fa anys, van demanar formalment a les Ordenances Fiscals la 

creació d’una tarifa plana per als comerciants i excepcions per als clients que estacionin en l’ 

aparcament. En sembla trist que l’aparcament sigui gestionat 100% per al consistori i no fer 

rés per millorar alguna cosa per l’usuari habitual. No parlem de regalar rés i sabem que té els 

seus costos de manteniment, treballadors, però el que volen els botiguers només és un 

abonament mes econòmic i l’únic que demanem és estudiar aquest tema per sí es possible o 

no aquesta rebaixa. Sra. Calpe vostè no te idea de les realitats que la gent pateix dins de la 

nostra ciutat, com per exemple, la dependenta que cobra 800€ i que es veu obligada a venir 

en cotxe per certes circumstàncies ha de venir al centre de la ciutat amb el seu vehicle i a 

aquesta persona sí que li va de 30 o 40€, per tant tingui una mica d’empatia com a representat 

pública d’aquesta ciutat. Demanàvem només un estudi de les tarifes per saber si és possible 

poder aplicar certs descomptes a les persones que habitualment aparquen allà. I a veure sí ja 

s’implanta el pacte per a la mobilitat.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que no te la patent de res. I estic molt d’acord amb la Sra. Calpe, i si tots els usuaris dels 

aparcaments de la ciutat si paguem per exemple 65€ perquè no ho rebaixem a 40€ o ja per 

aquesta regla de tres perquè no el fem gratuït ja posats? La virtut de l’ aparcament de les 

Tereses és que pot ser un arma potent per potenciar el centre i ja s’hagués hagut de 

començar a treballar en ell. Hi ha alguns aparcaments que donen més que d’altres però 

aquest és estratègic per la ciutat per poder potenciar una zona estratègica per la ciutat, i quan 

tinguem d’una vegada també el pla de mobilitat ens estalviarem moltes discussions.  

 

 

 

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

exposa que abans d’ahir es va aprovar en el consell de PUMSA començar les obres per 

adequar l’ aparcament de les Tereses per adaptar l’aparcament tant a la normativa com altres 

requisits. També estem treballant en els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en la taula 

transversal i en el tema del impuls del centre per fer incentius tant en l’ aparcament de les 

Tereses com el de la plaça Cuba, que també es va aprovar fer alguna zona taronja en el solar 

on havia de ser la casa de cultura, per tant s’està treballant tant des de PUMSA, Mobilitat i 

Promoció econòmica. És cert que és necessari ja el pla de mobilitat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 4, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Vots en contra: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

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

(2), corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

15  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA MILLORA DEL 

PARC CENTRAL VELL DE MATARÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“El Parc Central Vell de Mataró, en ocasions anomenat “romàntic”, va ser inaugurat l’any 1893 
en el marc d'un projecte recreatiu de gran envergadura que incloïa un parc d'esbarjo privat i 
un velòdrom, en una zona que en aquells moments encara formava part dels afores de la 
ciutat. 
 
El parc, que actualment és al bell mig de la ciutat,és una gran zona enjardinada, amb 
elements protegits com a bé cultural d'interès local (BCIL). Disposa de diferents zones 
d’esbarjo, amb avingudes arbrades. Havia tingut un estany, zona de patinatge, lloguer de 
bicicletes i tricicles, un petit trenet i un cafè. Fins i tot s’hi havia pogut veure diferents tipus 
d’animals, com per exemple una ossa en una gàbia en el cor del parc, gallines del Japó, 
ànecs muts o una petita bassa amb peixos de colors, i les fonts decoratives representatives 
del parc, la Font dels Enamorats i la Font del Negrito, amb la popular figura que li dóna nom. 
 
Més recentment es va construir un edifici d’ús explícit per a lavabos públics i un Casal de Gent 
Gran, així com una zona de jocs infantils. També s’hi troben les escultures de diferents 
personatges de la ciutat, la darrera de les quals es va instal·lar l’any 2002, i que representa el 
mataroní il·lustre Josep Puig i Cadafalch, obra de l’escultor Manuel Cusachs. 
 
Té un valor especial la tanca del parc, construïda al voltant dels anys 1929/1933 i projectada 
pels arquitectes Miquel Brullet Montmany i Lluís Gallifa Grenzner. Està formada per pilars 
quadrats d'obra vista i pedra artificial i, al damunt dels pilars de la part central, una cornisa 
serveix de base per a la col·locació de les lluminàries. Entre els pilar hi ha unes reixes de ferro 
amb motius geomètrics. 
 
El parc té diferents zones. En primer lloc trobem una gran esplanada pavimentada on els més 
petits poden patinar, jugar a la pilota, anar en bicicleta i fins i tot utilitzar l’escenari que hi ha 
per fer representacions i joc simbòlic. El parc té una disposició amb la qual es possible vigilar 
als més petits des de diferents punts. 
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El clar objectiu d’aquest parc va ser crear un espai agradable on les famílies poguessin 
passejar i gaudir de la natura al vell mig de la ciutat de Mataró. Amb els anys, però, l’objectiu 
del parc ha canviat molt, i ara el que s’intenta és treure el màxim rendiment de les 
instal·lacions i s’hi organitzen diferents esdeveniments, com concerts, fires o actes solidaris i 
populars, que acullen a petits i grans. 
 
Per altra banda, la senyalització és gairebé inexistent, només n’hi ha per evitar que es trepitgin 
les flors. Actualment no disposa de cap bar o quiosc, ni de cap racó amb cistelles de bàsquet 
o porteries de futbol, com hi ha a altres espais de la ciutat. 
 
Així doncs, segur que s’hi podrien realitzar millores com l’ampliació de la zona de joc infantil 
amb elements per a fomentar la psicomotricitat dels infants i l’exercici programat de gent gran, 
remodelació de la pista, proporcionar xarxa Wi-fi gratuïta, instal·lació d’un bar o quiosc, etc. 

Recentment hem conegut la intenció d’enderrocar l’escenari o auditori que es troba en un 
extrem de la pista pavimentada. Segons se’ns explica, el seu estat és molt deficient, fins i tot 
de cert risc, i de les diverses opcions proposades pels serveis tècnics, l’enderroc és la més 
econòmica i també la més còmoda pels tècnics que han de preveure les infraestructures dels 
actes que s’hi organitzen. 
 
Com ja hem explicat, el Parc Central Vell de Mataró forma part de la història de la Ciutat i la 
seva gent i ha patit un seguit de canvis. Canvis que l’han portat a perdre diversos dels seus  
elements característics i, si es vol, romàntics, mentre que no n’ha guanyat pràcticament cap 
de nou. S’ha transformat només en un gran recinte enjardinat tancat, cada vegada amb menys 
serveis i més simple en la seva ornamentació més enllà del valor de la vegetació, que ja 
compta amb un pla director des de fa anys. 
 
Des del grup municipal de CiU creiem que no s’han d’anar realitzant més canvis i 
modificacions o enderrocs sense fer una reflexió seriosa i definir quin futur volem pel parc més 
històric i emblemàtic dels mataronins i mataronines. Això no vol dir que no s’hi puguin fer 
modificacions, millores i actualitzacions, sinó que hem de saber per què les fem i quin parc 
volem. 
 
És per tot això que proposem al Ple, l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.- S’aturaran tots els processos iniciats amb l’objectiu de realitzar algun tipus d’obra 
significativa o enderroc de qualsevol dels elements o serveis actuals de que disposa el Parc 
Central Vell de Mataró. 
 
Segon.- S’encarregarà als serveis municipals corresponents un estudi sobre el Parc Central 
Vell de Mataró encaminat a conservar l’esperit pel qual va ser dissenyat i construït, si cal, 
reconstruint algun dels elements perduts o proposant recuperar alguns dels serveis 
desapareguts. 
 
Tercer.- L’estudi encarregat, una vegada presentat als grups municipals, serà objecte de 
debat al Consell de Ciutat, principal òrgan permanent de Participació Ciutadana, on hi ha  
representats tots els àmbits sectorials i tots els diferents barris de la ciutat. 
 
Quart.- El document resultant d’aquest procés es portarà al Ple municipal per a la seva 
aprovació i serà tingut en compte a l’hora de prendre decisions sobre probables futures 
modificacions a realitzar en el Parc Central Vell de Mataró.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que la senyora Calpe acabava de dir que amb tants 

estudis no tindrem lloc per més propostes i vostè demana un altre estudi. Aquesta proposta és 

molt oportunista perquè només fa dues setmanes vostès amb la seva abstenció van propiciar 

l’aprovació del pressupost del govern socialista, on van fer valer els seus vots a canvi de 

compromisos i acords amb el govern. No ens consta que en aquests acords plantegessin el 

que diu aquesta proposta. Aquesta proposta de resolució en sembla cínica perquè vostè ha 

estat els darrers sis anys al govern i no ha fet rés en aquest escenari. No ens podem creure 

que vostè havent estat primer tinent d’alcalde no sabés l’estat en que es trobava aquest 

escenari i tampoc va fer res. No es pot demanar ara que no s’enderroqui quan ja estan 

adjudicades les obres, que no s’han començat a fer perquè estava la Fira de l’arbre, i 

l’empresa adjudicatària ens podria demandar per incompliment de contracte. Havent tingut la 

responsabilitat des de Cultura i Via pública en els darrers anys i havent tingut diners en forma 

de partida pressupostària per engegar un pla d’equipaments, venir ara amb aquesta proposta 

ens sembla molt oportunista. Aquesta responsabilitat del pla d’equipaments també està 

compartida amb el PSC. El que creiem amb aquesta proposta és que volen tocar els nassos al 

PSC, estan en el seu dret però també haurien d’analitzar les seves accions i veure que no 

sempre són encertades. En el que si estem d’acord és en valorar alguna actuació en el Parc 

Central, però fent-ho des de un pla director d’equipaments, inclosos els Centres Cívics que 

havíem parlat abans. Per tant no donarem suport a la proposta de resolució.  

 

 

 

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

partit proposant abans li tirava en cara que demanes fer un estudi i precisament el que 

demanen vostès és fer un estudi. Si el que demanen és fer un estudi del parc i demanen 

també aturar l’enderroc de l’escenari del parc, quan ja hi ha informes previs dels tècnics 

municipals que avalen la necessitat de tirar endavant l’ enderroc i els motius per fer-ho, 

votarem en contra d’aquesta proposta.  
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El senyor Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

que està a favor de no fer intervencions importants en el Parc Central Vell fins que no hagi un 

plantejament global del conjunt. Respecte a l’enderroc de la tarima, pensem que és símptoma 

d’improvisació i que s’acaba prioritzant el que resulti mes barat, donant lloc a que tinguem un 

espai apedaçat inconnex i sense funcionalitat. No sabem sí es necessari mantenir la tarima, 

son els tècnics els que ho han de determinar però abans de fer res si demanem una reflexió 

per adequar el Parc Central Vell als usos i les necessitats del segle XXI. Votarem a favor.  

 

 

 

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

que només podria entendre aquesta proposta, la podríem entendre sense el punt 1 on es 

demana aturar una acció que va passar per Comissió informativa. Pels tràmits i cronologia de 

com van abandonar el govern, tinc dubtes de que vostè Sr. Fernández no estigués informat, 

no m’ho crec. No es pot demanar parar una actuació que ja està adjudicada, que no s’ha 

començat a fer perquè estava la Fira de l’arbre, El responsable municipal de l’actuació de 

l’espai, diu que l’estat en que es troba el lloc pot representar un perill, per tant si no retiren el 

punt 1 votarem en contra, en tota la resta estem d’acord. No entenc com demanen parar una 

actuació en el que vostès són corresponsables.  

 
 
 
 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que abans de donar 

el seu vot voldria escoltar al govern, però valoraran la proposta. Estem d’acord en els punts 2, 

3 i 4, però no amb el punt 1, ja que tots sabem que hi ha una adjudicació de contracte d’obra 

menor a un tercer per fer l’enderrocament de l’escenari. També  hi ha dos informes que 

emparen el mal menor de l’obra a realitzar, tant per la Direcció de cultura  om pels Serveis 

d’equipament. Està bé crear opinió pública però no tant que no diguin la veritat, segons els 

informes no potser que no diguin que l’escenari està apuntalat, que no s’ajusta a la normativa, 

que tampoc diguin que l’estructura no suporta molt de pes, que no compleix la normativa 

d’accessibilitat universal i que no diguin l’estat insalubre de l’interior. Vostès fan una exposició 

molt bucòlica del Parc Central Vell, que nosaltres compartim, però vull saber, quan estaven al 

govern perquè no es van preocupar del Parc Central Vell, el mateix que els hi va passar amb 

la Piscina municipal. No entenem què quan vostès van estar en el govern portant les àrees de 
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Cultura i Equipaments públics i que ara com a oposició, critiquin el que abans estava a les 

seves mans. Tenim dubtes en el punt 1 en quant a paralitzar les obres i la possibilitat de la 

rescissió del contracte de l’adjudicació, i que no sabem quines conseqüències pot portar i les 

responsabilitats si hi ha demandes. Nosaltres no formarem part de possibles indemnitzacions 

per danys, i que finalment qui ho acabarà pagant és la ciutadania de Mataró.  

 

 

 

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

Ciudadanía, comparteix la proposta de CIU, creiem que el Parc Central Vell és un referent de 

la ciutat i per tant hi ha que millorar els serveis, però el punt 1 on diu aturar les obres, és 

inacceptable, obviant les responsabilitats i repercussions que també es poden crear perquè 

les obres estan licitades; l’estat en el que està l’escenari només permet rehabilitar-lo o 

enderrocar-lo; la rehabilitació costaria 300.000€ molt lluny del cost de l’enderroc, i segons ens 

han dit experts, no té cap valor perquè no aporta rés i complica el muntatge dels escenaris 

dels grups que actuen i no té sentit mantenir-lo, només és una despesa. Si es retira el punt 1 

votarem a favor, sinó votarem en contra. 

 

 

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

diu Convergència de l’aire decadent del Parc Central Vell, però com proposa el Sr. Fernández 

s’ha de fer una millora dels serveis, bar, quiosc, en línea amb el pla existent de la vegetació i 

dins del pla d’equipaments, amb aquest punts votaríem a favor, però no entenem el punt 

primer, que ja es debatia en el any 2015 i no es va fer rés i vostés en aquella època formaven 

part del govern. Per tant sense aquest punt votaríem a favor i si persisteix aquest punt ens 

abstindrem, demanant al govern reflexió i debat sobre el Parc Central Vell. 

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

municipals i Sostenibilitat, manifesta que el sr. Fernández ha fet política perquè ja ha dit als 

mitjans que l’Ajuntament enderrocarà l’auditori i això és molt impopular. Però s’han de prendre 

decisions i això ja va passar per informativa d’espais Públics i Informativa de Serveis Centrals. 



 78 

Compartim els punts segon, tercer i quart, però l’informe que tenim de cultura signat pel 

director de cultura, coordinador tècnic, producció i coordinador tècnic d’arts escèniques i 

tècnic de programació, diu que els quadres elèctrics no funcionen i que les bigues estan molt 

malmeses i per seguretat s’han d’apuntalar. Fa mes de deu anys que ningú sol·licita utilitzar 

aquell espai, i si costa 300.000€ tenim la responsabilitat de decidir i donem prioritat a arreglar 

escoles, posar en normativa equipaments esportius, i per tant per nosaltres el més coherent 

era fer l’enderroc d’aquest espai que te un cost de 42.000€ a més de per motius de seguretat. 

Per tant votarem en contra.  

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

no era la seva intenció fer una descripció bucòlica del parc ni demanem que es torni al parc de 

l’any 1893, ni que tornin a posar animals en gàbies. En quant a retirar el punt 1, demanem que 

el Sr. Jérez ens digui com s’ha fet el procés, perquè si hi ha problemes no volem cometre cap 

il·legalitat i sí es va fer el procés de manera que no es pot aturar ho retiraríem, però sinó ho 

mantindríem. L’adjudicació suposo que s’haurà fet negociant, sense concurs per tant ho 

sabem a posteriori. Parlen de 300.000€, però en l’informe no posen només això, hi ha quatre 

opcions més, la més econòmica és enderrocar que val 70.000€ i s’acaba adjudicant per 

42.000€, el projecte val 60.000€ i és aquí quan canvia el procediment d’adjudicació, és molta 

casualitat i en sap greu dir-ho però l’informe és d’agost de 2015 i el que era regidor de cultura 

en aquell moment, el té ara, vegin que es fa signar al 2017, és lamentable. El regidor de 

cultura és responsable de tot el que passa per les Santes i és greu que es muntin escenaris 

amb nens, perquè no es poden muntar actes sense conèixer aquest informe, jo sabia el mal 

estat en que estava però no la perillositat d’estar al damunt, això és greu, perquè finalment qui 

signa els informes i es fa responsable és el regidor de cultura i el regidor de cultura ho ha 

sabut ara. Per tant retirarem el punt 1 si pot portar alguna conseqüència, només pretenem que 

hi hagi reflexió. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que cal un aclariment en comissió informativa del que acaba de dir el Sr. Fernández; en el 

mandat passat vam viure casi a corre-cuita com es va enderrocar l’edifici del Nàutic i com en 

una matinada acabant un ple vam tancar l’escola Angeleta Ferrer; crec que és necessari 

aquest aclariment.  

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, es suma al que ha dit el 

Sr. Lopez, la necessitat d’aquest aclariment i també és necessari fer un seguiment d’aquesta 

sistemàtica d’informes per veure que ha passat.  

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró assumeix els comentaris 

dels companys, i preguntar i aclarir si hi hauria alguna responsabilitat i també si finalment 

retiren el punt 1. 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que l’informe és del 19 d’agost de 2015 per tant vostè té aquest 

informe i el coneixia.  

 

 

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

manifesta que aquest no és el lloc per qüestionar els informes. No va haver cap impuls de cap 

grup municipal que digués anem a enderrocar això. Nosaltres com a govern vam presentar a 

la comissió informativa uns informes dels tècnics de cultura i els del servei d’espais públics 

que ho recomanaven i ho vam votar, acceptar i ho vam tirar endavant. Quan es cancel·la 

unilateralment un contracte hi ha conseqüències i els costos que podem assumir, però no es 

tracta només del que val sinó de com quedem, si hem decidit tots tirar endavant una proposta 

dels tècnics. Per tant la resta de punts els compartim però no pas el primer.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta 

que si el Sr. Jérez diu que tenim alguna responsabilitat i hem d’assumir algun cost, no hi ha 

problema en retirar el primer punt.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que posaran a votació la proposta 

sense el primer dels acords que era aturar l’enderroc: 

 

Primer.- S’encarregarà als serveis municipals corresponents un estudi sobre el Parc Central 
Vell de Mataró encaminat a conservar l’esperit pel qual va ser dissenyat i construït, si cal, 
reconstruint algun dels elements perduts o proposant recuperar alguns dels serveis 
desapareguts. 
 
Segon.- L’estudi encarregat, una vegada presentat als grups municipals, serà objecte de 
debat al Consell de Ciutat, principal òrgan permanent de Participació Ciutadana, on hi ha  
representats tots els àmbits sectorials i tots els diferents barris de la ciutat. 
 
Tercer.- El document resultant d’aquest procés es portarà al Ple municipal per a la seva 
aprovació i serà tingut en compte a l’hora de prendre decisions sobre probables futures 
modificacions a realitzar en el Parc Central Vell de Mataró.” 
 

 

 

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. (3), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

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

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).    

 

 

 

16  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A 

IMPARTIR TALLERS GRATUÏTS D’AUTODEFENSA FEMINISTA. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Considerem que les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó 
que són el resultat de l’estructura patriarcal en què vivim i, per tant, són un problema col·lectiu. 
Per aquest motiu, pensem que és necessari trencar amb la normalització que empara i 
invisibilitza la violència de gènere i és imprescindible el compromís de les administracions 
públiques per eradicar-la. Les campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils 
si es doten de prou recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà. 
 
En  aquest sentit, una bona iniciativa que s’està duent a terme a diferents municipis és impartir 
tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones, tal com està duent a terme l’Ajuntament 
de Palma, dins del projecte "No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes". Es tracta de tallers 
que combinen l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant una amenaça 
amb altres dinàmiques per treballar l’autoconfiança així com prendre consciència de les pors. 
 
Aquests tallers d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant agressions 
a l’espai públic, sinó que també proporcionen recursos a l’hora d’identificar comportaments o 
dinàmiques nocives amb persones properes. Recordem que la majoria d’agressions no es 
donen amb desconeguts, sinó que es donen en espais de confiança per a l’agredida (amistats, 
família, parella...). És important, també, que els tallers siguin d’una durada mínima i no sigui 
una cosa d’un dia puntual, ja que aquestes tècniques s’adquireixen de manera gradual. 
 
Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la responsabilitat 
sobre les dones a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere, en comptes de centrar o 
compartir els esforços en accions que evitin que els homes les cometin. En aquest sentit és 
importantíssima la tasca educativa preventiva que se centra en les masculinitats. Tanmateix, 
tenint en compte l’augment d’agressions, considerem imprescindible impulsar mesures 
directes de xoc com la que ens ocupa. 
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Mataró l’adopció dels ACORDS següents: 
 

1. Que l’Ajuntament de Mataró impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a 
dones de manera regular a tots els centres cívics i casals de barri de la ciutat, així com 
també a altres equipaments públics. 

 
2. Que els tallers d’autodefensa feminista comencin a impartir-se durant el segon 

semestre de 2018 a mode de prova pilot en alguns centres cívics, i s’incloguin en la 
programació de tots els centres cívics i casals de barri per a 2019. 

 
3. Que els tallers d’autodefensa feminista es coordinin amb la campanya “No és No, Cap 

agressió sexista!” i que s’organitzin des del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les 
Dones (CIRD), amb la col·laboració dels col·lectius feministes de la ciutat i de la 
Secció de Xarxa d’Equipaments del Servei de Projectes transversals, Participació i 
Ciutadania. “  

 
 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que recolzarà la proposta 

d’impartir tallers gratuïts d’autodefensa feminista. Volem fer aquestes reflexions: la violència 

masclista és una xacra d’aquesta societat, el problema és el sistema patriarcal en la que 

vivim, les dones no som el problema sinó els homes que exerceixen la violència. Al 2017 es 

van assassinar 49 dones segons fons oficials i 97 segons la plataforma feminicidio.net. Una 

xifra que es podria repetir l’any 2018 si les coses no comencen a canviar radicalment. Aquest 

cap de setmana quasi han estat a punt de perdre la vida per atacs masclistes 6 dones, que 

ens recorden que no estem fent prou, tot i que el govern digui que les mesures contra la 

violència de gènere estan en marxa. Queda clar que no s’està fent suficient. El pacte contra la 

violència masclista està aturat per manca de voluntat política i recursos econòmics, és 

necessari dotar d’eines a les dones per a la seva protecció, augment de la autoconfiança i 

poder tenir resposta davant aquestes situacions. Aquest tallers haurien de ser de llarga 

durada, perquè la seguretat i tècniques en autodefensa triga en adquirir-se. Les classes poden 

ser impartides per dones u homes, però proposem que les pràctiques siguin amb homes 

perquè sigui el més real possible. No volem sols defensar-nos, volem deixar de ser víctimes, 

s’han de donar recursos per denunciar i assenyalar amb contundència aquesta xacra, els 

homes que actuen així han d’aprendre a respectar a les dones i als fills que pateixen aquestes 

situacions. 

 

 



 83 

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

que no vol entrar en debats i em centraré en els acords, ens agradaria saber qui impartirà 

aquests tallers, si han de ser dirigits per semi professionals propers a la CUP que defensen un 

model de feminisme allunyat del seriós que és el que nosaltres reivindiquem nosaltres, 

aleshores no podríem estar d’acord. També es podria proposar que els homes participessin 

d’aquests tallers per fomentar comprensió vers les dones de forma pedagògica, constructiva i 

educativa i no de forma destructiva i criminalitzant al gènere masculí, per tant si aquesta 

proposta no millora ens abstindrem.  

 

 

 

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

manifesta que ho obviaran, perquè no els agrada ni el nom. No tracto de minimitzar el 

problema, que malauradament és evident, però la procedència d’aquest tallers és Mèxic, i no 

es pot comparar. Tot i així votarem a favor, perquè s’ha de preservar la integritat de les dones.  

Potser s’hauria de tractar aquest tema de forma més general en el proper ple com fer una 

mesura que ja prenen alguns Ajuntaments, de que el Servei de Bus Nocturn pari a les parades 

que diguin les dones i no a les establertes. En els establiments d’oci és on mes agressions es 

produeixen; podríem formar per part de l’Ajuntament a professionals de l’oci, com ja es fa a 

Barcelona, per detectar assajadors, eliminar elements arquitectònics que afavoreixin llocs 

foscos etc. Votarem favorablement, i podríem anar portant als propers plens les propostes 

dels autobusos, dels professionals de l’oci, etc.  

 
 
 
 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que el seu vot serà 

afirmatiu. Entenem que el més fàcil seria forma a persones adultes, lliures i autònomes 

potenciant la seva seguretat en nosaltres mateixes. Aquest sistema patriarcal i capitalista ja 

ens assigna rols perquè siguem dependents des de petites, enviant-nos missatges de perill 

com: no vagis sola a casa. Nosaltres volem tenir el control de les nostres vides i l’autodefensa 

femenina és més que aprendre defensa personal, ni ser violenta ni odiar als homes. 

L’autodefensa és recuperar l’autoestima i poder reconèixer les diferents maneres en que 

podem ser agredides.  
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La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que la forma d’aquesta proposta no seria com seria la nostra i creiem que 

hi ha contradiccions com en el punt quatre, on diu que tota la responsabilitat recau sobre les 

dones a l’hora d’evitar agressions, en comptes de centrar-nos en accions que evitin que es 

cometin les agressions, tot acaba sempre en focalitzar la manera en que les dones 

s’autodefensin. Recolzarem la proposta amb el vot favorable.     

 

 

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

terminologia potser no és la més adequada però realitat de les agressions existeix en l’ àmbit 

de parella i familiar, i s’han incrementat molt les agressions de fills a mares, per tant no s’ha 

de pensar nomes des del punt de vista patriarcal, és molt mes complexa. L’autodefensa no 

sols està funcionant a Mèxic sinó també en el nostre país, amb tallers d’autodefensa per 

persones agredides utilitzant una tècnica israelita fent defensa i escapament, per què no 

només hagi defensa amb agressió que a vegades pot posar més en perill a la dona, sinó amb 

tècniques d’escapament, per poder desfer-se de l’agressor i demanar ajuda. També existeix la 

victimització secundaria i terciària, què és la doble agressió que es pateix a la fase posterior 

dels fets, i aquest tipus de tallers augmenten la resiliència i  l’ autoestima i propícia la sortida 

ràpida d’aquesta fase. És un taller interessant què s’ha de complementar amb altres no només 

per si sol. I el que volem són persones amb capacitat de resistència, que puguin fugir per 

demanar ajut i va mes enllà de la violència de l’ home contra la dona, també dels fills contra 

les mares. Votarem sí.  

 

 

 

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

que al 2009 des del Centre de Recursos per a les dones, ja es van donar tallers d’autodefensa 

feminista. L’autodefensa feminista no és només donar cops, el que volem és ser lliures, sense 

por i anar tranqui-les pel carrer i no volem agrupar a tots els homes perquè no tots són 

agressors. Amb l’autodefensa feminista també es posa granets de sorra per treballar 

l’autoestima de la dona, reconeixement del nostre propi valor i les nostres capacitats i 

habilitats. Donarem suport a la proposta. 



 85 

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

agraeix als grups que hagin donat suport a la proposta i dir-li a la senyora Lora que no 

canviaré ni una coma i espero que el seu vot sigui d’abstenció. 

 

 

 

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

manifesta que els tallers estan molt bé, però avui ens hem assabentat per la premsa d’un fet 

deplorable que ha passat en una escola de la nostra ciutat, i és el segon cop que passa que 

els regidors de l’Ajuntament ens haguem d’assabentar per la premsa és lamentable. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

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

Vots en contra: Cap.  

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

Catalunya.    
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17  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA I  D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-MES, AMB EL SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS DE 

VOLEMATARÓ, DE LA CUP,  SOCIALISTA I DE LA REGIDORA NO 

ADSCRITA, DE SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE 

MARÇ. 

 

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

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

 

“En els últims anys des del moviment feminista intergeneracional, creixent en nombre i en 
energia, s’han impulsat i desenvolupat propostes i idees per pensar en altres vides i un altre 
món. Al crit de "ni una menys, vives ens volem" que van llançar les feministes argentines es 
va dur a terme la primera vaga global de dones de treball productiu i reproductiu el 8 de març 
de 2017. 
 
El 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més forta que la de 2017 la nostra 
força, la nostra ràbia i dolor i alhora la nostra alegria compartida de saber-nos fortes. Exigim 
que ningú miri a un altre costat davant de les nostres propostes i la nostra centralitat en el 
món. I més quan la meitat del món està doblement explotat pel capitalisme patriarcal i seguim 
patint violències masclistes cada dia. 
 
Per això, la Comissió 8 Març del moviment feminista ens convoca a una vaga feminista. És 
una vaga que va més enllà del que s'identifica com vaga laboral, on reivindiquem la 
dignificació dels sectors laborals més feminitzats, perquè la participació de les dones és 
nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el 
de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 
 
Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun dels 
homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat contraris. Per això 
diem als nostres companys homes que assumeixin la seva responsabilitat, perquè les tasques 
de cures i reproductives són responsabilitat de totes i nosaltres, les dones, històricament se'ns 
han relegat aquestes feines. 
 
Practiquem un feminisme de classe perquè sabem que el patriarcat s'alia amb el capitalisme i 
situa a les dones en una situació de precarietat i explotació, tant a casa com a la feina i 
practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per 
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del patriarcat:  el treball 
assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la participació 
ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons la procedència, la 
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classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats. Però la vaga és de totes, hi 
ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres a la vaga feminista del 8M. Excepte per les 
dones que busquen l’explotació i opressió d'altres dones. 
 
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l'economia, 
de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i 
la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i trans i preservar el planeta 
en què vivim. 
 
I per això el 8M farem vaga laboral, de treball domèstic, de cures, de consum i estudiantil, per 
demostrar que sense nosaltres no es produeix, i sense nosaltres no es reprodueix. Perquè 
nosaltres movem el món, i quan volem el parem! 
 
Per totes aquestes raons, el GM d’ICV-EUiA i el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, amb el 
suport del GM de VOLEMataró i del GM de la CUP, proposem l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a la proposta de Vaga Feminista prevista pel 8 de març tot facilitant la 
informació per a que les treballadores puguin adherir-se a la vaga, promovent les aturades a 
les treballadores que vulguin parar, així com fent una aturada davant del centre de treball en la 
que prenguin la veu les dones, donant prioritat al moviment feminista que és el convocant de 
la jornada de vaga. 
 
Segon.- Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’ajuntament per tal de fer difusió de la vaga i les 
seves reivindicacions. 
 
Tercer.- Impulsar un grup de treball amb la participació dels grups polítics i les entitats 
feministes del municipi per generar un entorn de discussió que permeti articular accions 
conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga.  
 
Quart.- Revisar les externalitzacions i privatitzacions dels serveis públics que depenen de 
l’ajuntament i que estan en relació als serveis de cura, assistència, educació i sanitat. 
 
Cinquè.- Prendre un compromís cap a la recuperació d’aquests serveis per tal de garantir que 
siguin d’accés universal i equitatius , de control i gestió directa i amb unes condicions laborals 
dignes i que garanteixi la qualitat del servei i la coordinació amb els diferents recursos 
d’atenció a les persones així com assegurar una gestió transparent.” 
 
 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, exposa 

que la proposta de vaga, només divideix a la classe treballadora entre dones i homes 

culpabilitzant al gènere masculí i no podem demonitzar a ningú per ser dona o home. El que 

s’ha de fer és reivindicar els drets de les dones la igualtat i un feminisme positiu i no sectari. El 

8 de març parlem de dones però les vagues estan per defensar els drets de tots contra les 

retallades, atur imposat. Fer vaga només per a dones només fa que dividir. L’aturada 
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simbòlica d’una o dues hores ens sembla bé però sí s’inverteix aquest temps en el que 

realment s’ha de fer i el que descartem és el suport a la vaga total. Respecte a revisar les 

externalitzatcions i privatitzacions, son punts recolzables i tenint en compte això, nosaltres ens 

anàvem a abstenir, però no puc passar per alt un punt que parla de decidir sobre el nostre 

propi cos i per tant es parla sobre la vida d’un altre, per tant reivindicar l’acte abominable 

segons el meu punt de vista sobre l’avortament lliure. Estic totalment en contra de les dones 

que volen decidir el que fer sobre la vida d’un altra persona, no només com a partit sinó com a 

dona, filla i mare i per conviccions morals, votaré contràriament a la proposta.  

 

 

 

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

que li sembla una proposta lamentable i de demagògia barata. Els que pensen com vostè son 

bons i els que no pensen com vostès són dones i homes explotadors. El capitalisme és 

patriarcal, la situació que pateixen les dones a Veneçuela, segurament serà també fruit del 

capitalisme patriarcal. Vostès barregen varies coses com l’avortament, i el que em sembla 

insofrible és la remunicipalització de serveis, perquè és una falta de respecte per les dones 

que estan patint. Vostès creuen que tot ha de ser municipal, però a mes menteixen. Em poden 

dir quina empresa sanitària externalitzada té l’Ajuntament ? O quina empresa educativa, a part 

de l’escola de música, tenim en aquesta ciutat ? Les seves exposicions em semblen bastes i 

tots el que pensin com vostès són bons i els que no són dolents. Han barrejat tantes coses en 

la proposta i es tan ideològica que no li podem donar suport.  

 
 

 

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró manifesta que el 8 de 

març farà vaga.  

 
 

 

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

que consti en acta que el 8 de març també farà vaga.  
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La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que no ha de prendre cap decisió perquè no haurà d’anar a treballar 

perquè encara està de baixa maternal. Compartim algunes coses que s’exposen en la PDR, 

però no tots, la proposta barreja conceptes, estem d’acord en un mon mes igualitari i crec que 

les dones que no fan vaga no han de ser titllades de dones que busquen l’explotació i 

opressió d’altres, em sembla greu la frase. Respectem la convocatòria de vaga i el dret 

d’exercir-la, però creiem que no és el camí mes adequat, i què és contraproduent barrejar les 

reivindicacions feministes amb la lluita contra el capitalisme. Pensem que per lluitar per la 

igualtat o combatre la diferencia salarial no s’ha de comprar un paquet anticapitaliste ni 

antisistema. El feminisme ha de ser plural i obert a totes les dones per no excloure a ningú 

perquè la lluita ens afecta a tots. Seguirem treballant per la igualtat de tots, que tothom tingui 

les mateixes oportunitats i salaris amb independència del sexe. La igualtat real s’aconsegueix 

amb polítiques públiques que corregeixin els problemes estructurals com les propostes 

aprovades d’ampliar permisos de paternitat, donar ajuts a mares autònomes, signa el pacte 

contra la violència de gènere. Si finalment es desbloquegen els pressupostos del 2018, encara 

s’ampliarà més el permís per paternitat i també s’afegirà un ajut anual de 1.000€ pels nens  

entre 0-3 anys per tots aquests motius i perquè no compartim el camí que segueix la proposta 

el nostre vot serà d’abstenció.  

 

 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, tal i com han fet les 

companyes regidores dels grups que subscrivim aquesta proposta de resolució aprofito per 

anunciar que el 8 de març faré vaga.  

 

 

 

 

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

votaran a favor de la resolució, per donar suport a la convocatòria feminista del 8 de març i a 

totes les dones que fan que aquest país avanci. La desigualtat entre homes i dones és real i 

aquesta vaga feminista ha de servir per seguir alçant la veu i la mirada i mai fer un pas enrere, 

sense nosaltres no es produeix mi es reprodueix. No hem d’anar a altres països per trobar 

desigualtat salarial, aquí mateix en tenim, a Mataró les dones cobren de mitjana 3.000€ menys 

anuals que un home per fer el mateix treball. Parlar d’això avui en dia a la 8 ciutat més gran de 
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Catalunya és parlar d’injustícia social, desigualtat i discriminació per ser dona. No m’estranya 

Sr. Lopez que voti no, als senyors del PP no li preocupa gaire aquest tema, que com va dir el 

seu portaveu al Congres que va dir que aquesta vaga és elitista, insolidària i irresponsable i 

cito textualment va dir: “les dones no estan per perdre part del seu salari a la vaga feminista 

del 8 de març“. Si es treballes més per la igualtat de les dones i per baixar la taxa d’atur 

femenina no hauríem de perdre aquesta part del salari fent vaga. La vaga ha de servir per 

l’equiparació efectiva i real de les dones i una exigència al govern de mesures concretes 

contra la violència de gènere i de mesures efectives per la conciliació laboral.  

 

 

 

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

manifesta que quan es fa una vaga per als drets del 50% de la població mundial, és una vaga 

pels drets de tots, no només per aconseguir drets per a les dones. Donarem el nostre suport a 

la crida feminista i a la vaga, ho fem per a la igualtat d’homes i dones. Donarem suport a la 

vaga feminista per donar valor als treballs domèstics i no remunerats, a la vaga de consum 

per recordar a les empreses que han de tenir una visió de gènere en tots els camps, cal 

prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i tots els recursos econòmics 

retallats, s’ha de promoure un pacte català de lluita contra la xacra. Jo també faré vaga.  

 

 

 

 

La senyora Montse Moron, portaveu del grup municipal VOLEMataró, comunica que també el 

8 de març s’aturarà.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no és una dona però també farà vaga.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que el que diuen els seus companys de partit pot agradar o no, però lliçons les justes. Vostès 

han portat 6 anys la promoció econòmica de la ciutat i serà tant o més responsable que jo que 

no l’he portada mai. No comparteixo el que digui al 100% el Sr. Hernando ni vostè no pot fer-

se càrrec de la bretxa salarial que hi ha a Mataró. I Sra. Merchan, el problema que hi ha és 

que la part expositiva ha estat esmenada en un 80% per la CUP, si vostè ho comparteix no 

em demani a mi que ho comparteixi també.   

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

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

Plataforma per Catalunya (1).    

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

 
 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, degut a que per falta de temps no es poden 

tractar els precs i preguntes, convida al proponents que manifestin per escrit si volen resposta 

escrita. En cas contrari quedaran per l’ordre del dia del proper ple. I aprofitant el dret que tinc, 

manifestar que el dia 8 també faré vaga. 
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Finalment,a les 24:05 hores del vespre, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta sessió 

del Ple ordinari de l’ajuntament de Mataró, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


