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ACTA NÚM. 10/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE JULIOL DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de juliol de dos 

mil divuit, essent les 19:00 hores, 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 CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
ELIZABET RUIZ MORENO REGIDORA (PSC) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 1 de l’ordre del dia 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CiU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA    (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
 
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.  

SARAI MARTÍNEZ VEGA Regidora no adscrita 
 

No assisteix a la sessió el Sr. José Manuel López González, portaveu del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya. 
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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 

6100/2018 de 2 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 5 de juliol 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 5 de juliol 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  Presa de possessió de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno al càrrec de Regidora de 

l'Ajuntament de Mataró. 
 
2  Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 7 de juny de 2018 i 

extraordinària urgent del dia 9 de juny de 2018. 
 
 
3   DESPATX  OFICIAL 
  
 
  DICTAMENS 
 
  ALCALDIA 
 
4  Aprovar modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal d’Acció Social. 
 
5  Aprovar la designació de representant municipal en diverses entitats públiques o 

privades.  
 
6  Aprovar la retribució corresponent a la regidora Elizabet Ruiz Moreno 
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  CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
  Servei de Gestió Econòmica 
7  Aprovació expedient modificació de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
 
  CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
8  Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup 

municipal VOLEMataró en el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró. 

 
9  Ratificar el decret d’alcaldia de denegació de la suspensió de l’executivitat de l’acte 

administratiu recorregut en reposició de pròrroga de suspensió de llicències per 
l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu 
als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries. 

 
10 Desestimar recurs de reposició interposat contra la pròrroga de suspensió de llicències 

per l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries. 

 
11 Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector 

Carretera de Cirera.    
 
  
  Desenvolupament Sostenible 
 
12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2-7-2018 relatiu a l’aprovació del 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Mataró.  
 
 
 
  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES, amb el suport de VOLEMataró, sobre el model comercial de Mataró. 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol•licitar un 

acte d’homenatge al primer aniversari dels atemptats de la Rambla de Barcelona. 
 
15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la 

situació urbanística del sector C1 i la possible ampliació del centre comercial Mataró 
Parc. 
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16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
relativa al Pla de Mobilitat de Mataró. 

 
17 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa, amb el suport de la regidora no adscrita, per mirar de reduir 
els residus plàstics als equipaments municipals i als bars i restaurants de la ciutat.  

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

per impulsar una moneda local per a Mataró. 
 
19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía per donar resposta als greus problemes que té l’escola Maria Mercè Marçal. 
 
20 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per tal d’efectuar un estudi 

per la implementació de cobertes verdes als edificis de titularitat municipal. 
 
 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
21 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’aparcament al Passeig Marítim. 
 
22 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’activació automàtica dels semàfors. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en 

relació a la replantació d’arbres. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016 en relació a serveis bàsics a prestar a 
la ciutadania per realitzar enterraments d’altres confessions. 

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

sobre l’accés i mobilitat a les platges de Mataró. 
 
26 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 

i Alternativa sobre l’estudi de la possibilitat de crear una funerària municipal. 
 
27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el dia mundial de 

la Síndrome de Down. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

celebrar a Mataró l’esdeveniment “Liceu a la Fresca”. 
 
29 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les màquines de “Vending” a 

tots els edificis públics municipals. 
 
30 Pregunta que presenta la regidora no adscrita respecte a la proposta de resolució sobre 

l’amiant aprovada en data 3 de novembre de 2016. 
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31 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte al servei del Mataró 

Bus i les relacions contractuals que mantenen amb l’ajuntament. 
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre atacs a 

entitats i simbologia religiosa a la nostra ciutat. 
 
33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que 

s’investigui si s’està tramitant la documentació necessària per regularitzar a persones 
immigrades de manera fraudulenta a Mataró. 

 
34 Prec que presenta la regidora no adscrita per dotar algun vehicle de la Policia local amb 

desfibril•lador.  
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre 

l’aparcament del carrer Biada cantonada carrer Tetuan. 
 
36 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la brutícia del 

voltant dels contenidors.  
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les 

actes de l’Audiència Prèvia.  
 
 

 

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

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

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

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

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

 

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

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1 - PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ELIZABET RUIZ  MORENO DE 

LA CANDIDATURA DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE 

CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)”, COM A 

REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació perquè llegeixi la 

resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat 

designada regidora de l’Ajuntament de Mataró la Sra. Elizabet Ruiz Moreno per estar inclosa 

en la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

Progrés a les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució per defunció del Sr. Juan 

Manuel Vinzo Gil, i prèvia renuncia anticipada de la Sra. Margarida Riera Bordas i la Sra. 

Anna Villarreal Pascual.   

  

Tot seguit el l’Alcalde president demana a la Sra. Elizabet Ruiz Moreno que s’acosti a la 

Presidència pregant als regidors/regidores que es posin dempeus.  

 

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva : 

 

“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT 

LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, 

AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 

NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I L’ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE 

CATALUNYA”. 

 

La Sra. ELIZABET RUIZ MORENO respon: HO PROMETO 

 

Seguidament l’Alcalde-President li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la 

benvinguda i fent-li entrega de l’escut de la Ciutat. 

 

A continuació la regidora Sra. Elizabet Ruiz Moreno ocupa el lloc al seu escó. 
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2  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE JUNY DE 2018 I EXTRAORDINÀRIA 

URGENT DEL DIA 9 DE JUNY DE 2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

3  - DESPATX  OFICIAL 

  

EL Sr. Alcalde dóna compte de la baixa de la regidora Sarai Martinez Vega com a membre del 

grup municipal de VOLEMataró. 

 

“DECRET 

6151/2018 de 4 de juliol 

Assumpte: Efectes de la baixa d’una regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En data 3 de juliol de 2018 la regidora d’aquest Ajuntament Sarai Martinez Vega presenta al 
registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandó del grup municipal 
VOLEMataró. 
  
El grup municipal VOLEMataró a l’ajuntament de Mataró es va constituir en data 19/06/2015, 
per escrit signat per les 3 regidores que va obtenir aquesta formació a les Eleccions 
Municipals de 2015. 
 
D’acord amb la legislació vigent (art. 73.3 de la Llei 7/85 Llei de Bases de Règim Local LBRL) 
els regidors que causen baixa del grup polític de procedència tindran la consideració de 
regidors no adscrits. D’aquesta declaració es deriven determinades conseqüències, les 
principals de les quals es que els regidors no adscrits no poden formar grup polític municipal i 
que els drets econòmics i polítics d’aquests no podrà ser superior als que els haguessin 
correspost en cas de romandre en el grup de procedència. 
 
En conseqüència, RESOLC:  
 
Primer.-   La regidora sortint del grup municipal VOLEMataró, Sarai Martinez Vega, passa a 
tenir la condició de regidora no adscrita. 
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Segon.-   La subvenció que rebia el grup municipal VOLEMataró haurà de modificar-se en el 
seu component variable en proporció a la disminució del nombre dels membres del grup. 
 
Tercer.-  Les noves circumstàncies que deriven de la baixa de la regidora del grup municipal 
VOLEMataró i en la seva nova condició de no adscrita, obliga a modificar alguns aspectes de 
l’organització municipal, principalment pel que fa als nomenaments de la Sra. Martinez Vega 
en representació del grup municipal VOLEMataró a diferents òrgans col.legiats de 
l’ajuntament, aspectes que seran decidits pel Ple municipal en el termini més breu possible. 
 
Quart .-  Donar compte del present decret en el proper Ple Municipal que es celebri.” 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, exposa que aprofita per 

dir el que sentim i pensem des de VOLEM MATARÓ amb aquesta nova situació i respecte al 

transfuguisme de la Sra. Sarai. Aquestes són les polítiques de canvi que està practicant 

Podemos, està generant una fàbrica de trànsfugues. Tothom sap que quan un partit polític es 

mou entre misèries humanes, falta d’ètica política, falta de respecte als militants, estem 

assistint com a tristos espectadors a la crònica d’una mort anunciada, fent-li el treball als 

bancs, al sistema capitalista i a la dreta. Parlen de cadires, despatxos i estratègies de desgast 

contra companys de lluita. La diferència és que nosaltres som persones compromeses, que 

treballem en equip, per això no tinc cap inconvenient en anar de cara i de front. Vostè s’ha 

marxat per la porta del darrera, sense donar explicacions, sense acomiadar-se dels seus 

companys i seguint directrius d’un partit que fa aigües. Ens ha dolgut, vostè ha estat 

companya durant 4 anys, hem apostat per vostè, invertint en la seva formació, acompanyant-

la en moments difícils. El pagament a aquesta amistat i companyonia ha estat el de fer-se 

trànsfuga, mentint-nos fins a l’últim moment, dos mesos dient que entregaria l’acta i ni tan sols 

ens ha retornat la clau del despatx. Potser té dificultats morals per mirar-nos a la cara i per 

això ens evita. No li ha importat el futur de la treballadora contractada pel grup municipal. Avui 

es seu al costat de la seva companya de partit, trànsfuga també. Es posa en la mateixa 

categoria moral i política i des del cor ens preguntem on ha quedat la nostra companya, 

aquella en qui confiàvem i ens representava. A Volem seguirem en la mateixa línia de treballs 

i projectes socials. Vostè està entretinguda en lluites de poder, aliances de despatxos i pactes 

amb Iniciativa, Comuns i que sé jo. Mataró i la seva gent no es mereix ser castigada per egos 

personals. Per altre costat, dir-li que amb guerra bruta, amb nosaltres no tenen res a fer. 

Espero i desitjo solucionin les seves guerres internes i es posin a treballar, ja que Podemos 

només ens ataca sense proposar res de res. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que des del respecte a la llibertat d’expressió 

que cadascú digui o entengui les coses com cregui, que estic segur que els regidors d’aquest 

ple són capaços d’expressar les opinions sense fer servir segons quines metàfores que 

espero no tornar a sentir mai més en aquest saló de sessions, perquè són impròpies del que 

aquí hem vingut a fer. D’altra banda volia dir que legalment la Sra. Sarai Martinez és una 

regidora no adscrita d’aquest Ajuntament i no una trànsfuga, ho entengui cadascú com ho 

entengui. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, manifesta que sentint la intervenció anterior li 

ha recordat un poema de Machado, “Por tierras de España”, on indica que “son tierras para el 

águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín”  

 

 

 

 

 

DICTAMENS 
 

 
ALCALDIA 

 

4  - APROVAR MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA MUNICIPAL D’ACCIÓ SOCIAL. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 
“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
En el Ple municipal de 5 de juliol de 2018, ha pres possessió en el càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Mataró la Sra. Elizabet Ruiz Moreno del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), en substitució per defunció del Sr. Juan Manuel Vinzo Gil.  
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El govern municipal comunica canvis en la composició de la CIM d’Acció Social, la regidora Mª 
Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) serà la Presidenta de la CIM d’Acció Social i la Sra. Elizabet 
Ruiz Moreno (PSC) serà la suplent. 
 
 A la vista de l’exposat, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord : 
 
Primer.-  Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal d’Acció  
Social, que queda integrada de la següent manera:  
 
� CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

 
Presidenta: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
   Suplent:  Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
 
Vocals:   Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
   Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

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

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

 
 

 

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 VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup 
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municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

 

5  -  APROVAR LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN 

DIVERSES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de 
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa 
en els seus òrgans de govern. 
 
En el Ple municipal de 5 de juliol de 2018, ha pres possessió al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Mataró la Sra. Elizabet Ruiz Moreno del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), en substitució per defunció del Sr. Juan Manuel Vinzo Gil.  
 
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant municipal Sr. Juan 
Manuel Vinzo Gil per la Sra. Elizabet Ruiz Moreno en diversos organismes i entitats en la qual 
participa l’Ajuntament de Mataró.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.-  Designar a la Sra. Elizabet Ruiz Moreno com a representant de l’Ajuntament de Mataró 
pel grup municipal Socialista en les següents entitats:  
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME 
Nombre de representants: 1  
Elizabet Ruiz Moreno 
 

 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME 
Nombre de representants: 3 . Correspon a l’ajuntament de Mataró la Vicepresidència. 
Alcalde - David Bote Paz 
Elizabet Ruiz Moreno 
Isabel Martínez Cid 
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FUNDACIÓ TIC I SALUT 
Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui; serà el vicepresident] 
Elizabet Ruiz Moreno 
 
 
XARXA LOCAL DE CONSUM 
Nombre de representants : 1  
Elizabet Ruiz Moreno 
Suplent: Marisa Merchán Cienfuegos 
 
 

 

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 VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

 

6  -  APROVAR LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA REGIDORA 

ELIZABET RUIZ MORENO 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 
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“En el Ple de l’ajuntament de 5 de juliol de 2018 ha pres possessió com a nova regidora de 
l’Ajuntament de Mataró, la Sra. Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP), per defunció del Sr. Juan 
Manuel Vinzo Gil.     
 
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la 
relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i 
per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al 
seu grau de responsabilitat. 
 
L’acord plenari de 8 de juliol de 2015 relatiu a les retribucions dels membres del Consistori, 
contemplava les retribucions dels regidors per aquest mandat. 
 
El govern municipal comunica que la regidora Sra. Elizabet Ruiz Moreno tindrà una retribució 
com a Tinent d’Alcalde, en règim de dedicació exclusiva (categoria A.2) 
 
En conseqüència, proposo al Ple municipal l’adopció del següent acord : 
 
Primer.-  Aprovar la retribució corresponent per a la regidora Elizabet Ruiz Moreno, com a 
Tinent d’Alcalde en règim de dedicació exclusiva (categoria A.2). 
 
Segon.-   Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia 
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  
 
Tercer.-  Aquest concepte retributiu tindrà efectes a partir del dia de la data del nomenament 
que té efectes retributius.” 
 
 
 
 

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

benvinguda a la nova regidora. Volem aclarir que ens hem abstingut en els punts 4 i 5 i també 

ho farem en el sisè perquè aquest no és el nostre govern, un govern que continua sent 

contrari als interessos de les classes populars i que governa d’esquenes a la ciutat amb 

només 6 de 27 regidors d’aquest ple, imposant un sectarisme partidista impropi d’algú que 

està en minoria absoluta. Celebrem la incorporació de noves veus i persones amb empenta, 

però això no canviarà en res la inèrcia del PSC que ens castiga amb plenaris monòtons, buits 

de contingut i amb debats de baix nivell, així també amb l’incompliment reiterat dels acords i la 

imposició via decret de les decisions que sí són realment rellevants. Tampoc compartim la 

idea, pensem absurda, que siguin els mateixos polítics que hagin d’aprovar els seus propis 

sous, no ho entenem ni ho compartim, per tant ens abstindrem. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, aprofita 

per donar la benvinguda a la nova regidora. Dir que ens abstindrem, no per res en contra de la 

nova regidora sinó per coherència amb el que vam votar en el ple del cartipàs. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 

 

 

 

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

7  - APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018. 

 

 

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

presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets 
 
El pressupost del 2018 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment. 
D’acord amb les sol·licituds presentades pels serveis gestors i que consten a l’expedient, des 
d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents a les que s’havien previst, que implica la 
necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides, així com modificar les 
bases d’execució del pressupost afegint subvencions nominatives. 
 
Per atendre aquestes modificacions s’ha aprovat un avantprojecte de modificació 
pressupostària amb decret núm. 4346/2018 de 15 de maig i que ha estat presentat a la 
Comissió Informativa de data 17 de maig de 2018. Respecte l’avantprojecte aprovat, la 
modificació que es presenta conté algunes variacions detallades a la diligència de data 21 de 
juny de 2018 que consta en l’expedient. 
 
La modificació que es proposa per a l’aprovació del Ple incorpora les següents modificacions: 

� L’aplicació de part del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de 
31/12/2017 d’import 1.427.810,12 €, d’acord amb el regulat a la llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària 2/2012 amb destí a reduir l’endeutament net. 

� L’adequació del crèdit previst de 500.000€ per als pressupostos participatius als destins 
decidits. 

� L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa en 
aquest exercici: 

- per import de 575.413,03 € finançades amb baixes per anul·lació del crèdit 
pressupostari destinat a despeses financeres que s'estimen reductibles donat que els 
tipus d’interès es preveuen inferiors als considerats a l’hora de confeccionar el 
pressupost inicial  

- per import de 780.236,69 € finançades amb baixes o anul·lacions de crèdits 
pressupostaris sense pertorbació del servei al que anaven destinats. 

� L’habilitació de crèdit pressupostari per a nous projectes d’inversió o ampliar-ne els 
existents per import de 1.427.810,12 €. Es preveu ampliar el capítol IX d’ingressos en 
1.427.810,12€ amb la concertació de noves operacions d’endeutament.  

� La modificació de bases d’execució per afegir o modificar subvencions nominatives. 

 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 

3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local. 
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6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 

7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

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

 
En virtut de tot això, PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aplicar el Romanent de Tresoreria de 31/12/2017 afectat per l’article 32 de la Llei 
Orgànica d’Estabilitat pressupostària, per import de 1.427.810,12 €, a la reducció 
d’endeutament net mitjançant la no contractació d’endeutament nou contemplat en el 
pressupost actual. 

 
SEGON. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 
2018, consistents en crèdit extraordinari per import de 1.933.793,43 € i suplement de crèdit 
per 2.777.476,53 € segons el detall de l’Annex 1. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018 
d’acord amb el detall de l’Annex 2. 
 
QUART.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 
B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que en aquesta modificació pressupostària hi ha un 

esforç suplementari al fet d’adquisició de nou habitatge, rehabilitació, etc, però sabem tots que 

és insuficient i d’aquesta qüestió hauríem de fer un pla estratègic. És cert que tenim un pla 

local de l’habitatge recentment aprovat però crec que la propera modificació pressupostària o 

potser el proper compromís del govern en ferm hauria de ser que s’embarqués en un pla 

d’habitatge plurianual a llarg termini, amb una aportació important cada any, de manera que 

ens permetés tenir recursos suficients per donar sortida a les necessitats que hi ha en aquesta 

ciutat. Espero que aquest govern o el que vingui al darrera es comprometi fermament a tenir-

lo enllestit el més aviat possible, és una necessitat de la nostra ciutat i hem d’apostar d’una 

manera decidida i enèrgica. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

el PSC ens presenta una modificació pressupostària que globalment acceptem. El pressupost 

és un instrument dinàmic i que al llarg de l’any s’ha d’ajustar a les necessitats, però lamentem 

no poder donar-li suport perquè el punt de partida és clarament negatiu i recessiu per a la 

ciutat de Mataró, perquè és un pressupost, el del 2018, que el PSC va aprovar amb els vots 

de la dreta espanyolista, un pressupost que perfila un marc econòmic financer subordinat a un 

pla d’ajust que arrosseguem des de 2012 i que posa per davant el pagament del deute a 

l’atenció de les necessitats social peremptòries. Per aquests motiu votarem en contra.  

 

 

 

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

avança que votaran a favor tot i que volem fer algunes consideracions sobre les aportacions. 

Sabem que el pressupost moltes vegades correspon a urgències, compromisos i en aquest 

sentit en congratulem de les inversions que es fan, sobretot en l’àmbit d’educació. Ens 

preocupa l’aportació de l’Ajuntament a la Fundació Iluro. Quan el plenari va decidir no perdre 

aquest patrimoni cultural però també immobiliari que tenia la ciutat i que estava prestant un 

servei públic mitjançant casals, ningú va posar en dubte quina era la funció, però han passat 

els anys i veiem que la Fundació té certa dependència financera de l’Ajuntament, tenim la 

sensació com de relaxació, com alguns organismes autònoms en èpoques anteriors que 

anaven tirant perquè sempre hi haurà algú que respondrà perquè no vol perdre aquest 

patrimoni. Caldria una reflexió de futur per saber quin paper juga l’Ajuntament amb la 

Fundació Iluro, sobretot perquè té un patrimoni a nivell d’immobles i una sèrie de recursos que 

poden ser un benefici per la ciutat i que ara es troben en desús, tancats o pendents 

d’ocupació. És un tema per reflexionar perquè la dependència econòmica és important. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, respecte al punt nº 3, 

demana que consti en acta que el Sr. Alcalde ha d’arbitrar i moderar i no ha d’opinar i li 

recomano que busqui la paraula trànsfuga en el diccionari de la Real Acadèmia espanyola. El 

nostre grup va votar en contra dels pressupostos perquè no els veia solidaris, justos i perquè 

la majoria dels diners es dediquen a pagar deute, mentre que segueixen els desnonaments i 

l’Ajuntament ha estat incapaç de fer alguna cosa seriosa. Ja fa com tres anys que vam 
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demanar que es miressin serveis socials, per veure com estaven actuant, com estaven a nivell 

de gestió, tot i la bona feina que fan, però estan descontrolats, tenen massa feina i sospitem 

que tenim treballadors esgotats, que no poden més. Per tant no s’està donant el serveis que 

els mataronins es mereixen i no s’està responent a la necessitat d’habitatge i d’emergència 

social que tenim en la ciutat. Tot i que estem d’acord en moltes de les modificacions que es 

presenten, no estem d’acord perquè no s’ha explicat degudament i votarem en contra. Quan 

acceptin les al·legacions que van deixar en suspès amb el tema de millora i de donar més 

diners a serveis socials i amb propostes d’habitatge ens seurem i parlarem. No deixarem de 

lluitar fins recuperar la dignitat de Mataró per la gent de Mataró. 

 
 

 

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

Ciudadanía, diu que està en una postura agredolça. Per una part, evidentment no és el 

moment, estem al mig de l’exercici i queda poc com per a proposar qüestions estratègiques, 

però aquesta realitat de la qual som conscients i no podem obviar, no impedeix que tinguem 

un desànim, una situació de crítica de veure una manca d’impuls. No és el moment 

probablement, estem parlant d’una modificació pressupostària amb un ball de partides que 

poc podem objectar. No anem a criticar, però no podem oblidar que Mataró necessita un 

impuls i concretar sobre un pla estratègic molt consensuat i participatiu i que queda com a 

filosofia, no aconseguim baixar a terreny de la pràctica, de la concreció pressupostària en 

temes pels que apostar. Votarem a favor perquè creiem que no tindria sentit un altre 

plantejament, però vull recordar i li demano al govern sigui conscient que iniciant l’elaboració i 

tramitació dels pressupostos del 2019, els hi demano que se’n recordin de l’impuls necessari i 

de les apostes estratègiques que havíem acordat. Votarem a favor. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, dona la benvinguda a la 

nova companya i oferir-li tota la ajuda que necessiti. Un record i una reivindicació per la 

llibertat de tots els companys i amics que estan injustament empresonats. En línees generals 

les inversions que es proposen són majoritàriament raonables, el pressupost participatiu, 

l’adequació del pressupost per solidaritat, la remuneració als empleats municipals. Volia 

comentar especialment un dels temes que és el pressupost per acabar el condicionament de 
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la Ronda Cervantes fins arribar al Camí Ral, vull fer notar que amb el pressupost anterior, 

l’Ajuntament només va aconseguir executar la data límit que havia fixat la Generalitat el 25% 

del pressupost, i en aquestes dues inversions l’Ajuntament va perdre un total de 230.000€ 

aproximadament d’ajudes públiques. Tot i això i reconèixer també que en quant a habitatge 

s’està fent un esforç, penso que hem de tenir el pla d’habitatge, les polítiques que s’han 

d’aplicar són polítiques de sòl, de no vendre sòl de propietat pública per fer habitatges i és 

necessària l’ajuda d’administracions superiors. En definitiva el nostre posicionament serà 

d’abstenció. 

 

 

 

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

benvinguda a la regidora i desitjar-li molta sort i alhora tenir un record pel company Joan 

Manel Vinzo que ens va deixar. Un aclariment al Sr. Cuèllar, quan es va aprovar el pressupost 

el 15 de febrer, el grup de Convergència i Unió, portava més de tres mesos a l’oposició. Ens 

presenten una modificació pressupostaria correcta, necessària per fer front a noves 

necessitats o oportunitats que han sorgit de nou o s’han modificat des del moment que es va 

preveure. Ens hauria agradat que algunes subvencions s’expliquessin pel que fa al seu 

contingut i objectiu en els òrgans i comissions corresponents. Com exemple, 15.000€ per un 

conveni amb la fàbrica “Naranja de películas, S.L.” És una empresa, que te antecedents de 

convenis no executats, convenis referents a temes de dansa al 2010 perquè un informe jurídic 

deia que només es podien fer amb entitats. Des del primer moment la nostra reticència amb 

aquest expedient era important, ho era tant que podia haver-nos portat a un vot negatiu, no 

pel contingut de l’expedient sinó per la confiança que complissin allò que vam pactar per 

permetre el febrer passat la aprovació definitiva del pressupost. El resum és que en general 

necessiten millorar, necessiten més dedicació per part d’alguns membres del govern i ser 

conscients que són només 6 i que per disposar dels recursos necessaris han de treballar des 

del consens i aparcar una mica la propaganda. Per ser conseqüents amb el que vam votar el 

15 de febrer el nostre vot serà d’abstenció. Esperem que el nostre posicionament, permeti, 

com ho va fer al febrer, que les modificacions, moltes de elles per donar resposta a les 

demandes dels diversos grups municipals, tirin endavant. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

dona les gràcies als grups que donaran suport a aquesta modificació, ja sigui votant a favor o 

amb l’abstenció. Gràcies també als serveis econòmics que fan possible la presentació 

d’aquests pressupostos i la bona singladura de l’economia municipal. Recordar que ens vam 

comprometre, així consta a las bases d’execució dels pressupostos del 2018, que tenim un 

calendari marcat i abans d’anar-nos de vacances haurem de presentar el marc pressupostari 

del 2019 i l’avantprojecte corresponent. Cal fer un pla director d’adquisició d’habitatges i altres 

qüestions relatives a l’habitatge, un cop aprovat el pla d’habitatge. Ens hem adherit a un fons 

d’adquisició d’habitatge de la Generalitat i no sabem encara quin recorregut tindrà aquesta 

adhesió. Quant a la Fundació Iluro, s’havia aprovat el pressupost com a capítol 1 perquè 

pensavem que ja s’hauria integrat la biblioteca a la xarxa pública de la Diputació, i no ha estat 

així, el que farem a partir de demà és una proposta a la Fundació Iluro de col·laborar en les 

despeses de gestió del servei de biblioteca que algun dia esperem sigui de la xarxa pública. 

Pel que fa a la despesa de devolució del deute, recordar que des de l’any passat, el deute ja 

no és la principal partida pressupostària de l’Ajuntament, sinó que ho són altres partides com 

l’educació o l’acció social. Més enllà dels pressupostos acabem de saber que ens han 

concedit la subvenció de 1.700.000€ per millores als polígons. Estem fent els deures, i ja sigui 

via pressupost o subvenció, estem en una dinàmica d’impuls. 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (1).  

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

VOLEMataró (1).   

Abstencions: 13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  
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corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

les regidores no adscrites (2). 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Monica Lora, portaveu del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya. 

 

 

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

8   - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE CANVI DE 

NOMENAMENT DEL MEMBRE DESIGNAT PEL GRUP MUNICIPAL 

VOLEMATARÓ EN EL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“L’alcalde ha dictat el decret núm. 4819/2018, de 30 de maig que literalment diu: 
 
“El Grup municipal VOLEMataró ha designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental, un nou membre vocal, Carlos García Sánchez, en el lloc d’Ana 
María Rodríguez Vargas.. 
 
La competència per nomenar els membres del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4 del seu Reglament de 2008, en 
quant la delegació a l’alcaldia del Ple de l’Ajuntament de 14 de juliol de 2011, pel mandat 
2011-2015 no és vigent i no ha estat renovada pel mandat 2015-2019. Tampoc és aplicable 
l’article 12 del Reglament de participació ciutadana de 2012, que dóna la competència a 
l’alcaldia, per estar aquest Consell exclòs de la aplicació del Reglament esmentat d’acord amb 
la Disposició derogatòria, i regir-se pel seu Reglament de 2008. 
 
A fi de poder convocar el nou membre del Grup municipal VOLEMataró en la propera sessió 
del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, interessa el nomenament abans 
de la convocatòria. 
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L’alcalde president de la Corporació té atribuïda la potestat, en cas d’urgència, en matèries de 
la competència del Ple, i ha de donar-ne compte en la primera sessió per a la seva ratificació, 
d’acord amb l’article 21. 1.k) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar al nou membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, del Grup municipal VOLEMataró, Carlos García Sánchez, 
en el lloc de Ana María Rodríguez Varga. 
 
Segon.- Passar a ratificar l’acord primer en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 4819/2018 de 30 de maig, que nomena al nou 
membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 
del grup municipal VOLEMataró, Carlos García Sánchez, en el lloc d’Ana María Rodríguez 
Vargas. 
  
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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 de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Monica Lora, portaveu del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya. 

 

S’absenta de la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grup municipal de VOLEMataró.  
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9 i 10 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

9  -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE DENEGACIÓ DE LA 

SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE L’ACTE ADMINISTRATIU 

RECORREGUT EN REPOSICIÓ DE PRÒRROGA DE SUSPENSIÓ DE 

LLICÈNCIES PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL RELATIU 

ALS PARÀMETRES DE CONDICIONS D’ÚS DE LES ACTIVITATS 

INDUSTRIALS I TERCIÀRIES. 

 

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

Cultura, presenta a ratificar el següent: 

 

“L’alcalde ha dictat el decret núm. 5207/2018 de 7 de juny, que literalment diu: 
 
“El 29 de maig de 2018, José Maria Colomer Ribot, en representació de José Maria Colomer 
Ribot, SL, a l’empara de l’article 117 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, sol·licita la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu 
recorregut en reposició que és la prorroga per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, de la 
suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions a l’àmbit dels polígons industrials delimitats en el plànol 1.2 del projecte, en 
motiu de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, acordada pel 
Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 2018, rectificada pel mateix òrgan el 10 de maig següent, i 
publicada al BOPB de 26 d’abril i de 23 de maig següents. 
  
Al·lega per a la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu impugnat, que concorren les 
causes de nul·litat de l’article 47 de la Llei 39/2015, per ser un clar exemple de desviació de 
poder. 
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Per resoldre la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu impugnat, a petició de part 
interessada, cal que concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 117.2 de la Llei 
39/2015, que són: 
 
a)  Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b)  Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret que 
preveu l'article 47.1 d'aquesta Llei. 
 
La causa a) no ha estat al·legada ni justificat possibles danys irreparables.  
 
La causa b) al·legada per la societat recurrent de nul·litat de ple dret per concórrer les causes 
de l’article 47 de la Llei 39/2015, resulta que no estem davant de cap dels supòsits previstos a 
l’article 47.1 i que l’article 48 de la mateixa llei expressament disposa que la desviació de 
poder és causa d’anul·labilitat i no de nul·litat.  
 
La sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat s’ha de resoldre i notificar en el 
termini d’un mes, i se li aplica el silenci positiu, motiu pel qual amb caràcter urgent l’alcalde 
exerceix la competència del Ple de l’Ajuntament per a resoldre atès que en aquest termini no 
està prevista cap sessió, al qual en donarà compte en la propera sessió per a la seva 
ratificació, conforme preveu l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles esmentats,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Denegar a José Maria Colomer Ribot, SL, la sol·licitud de suspensió de l’executivitat 
de l’acte administratiu recorregut en reposició, que és la prorroga per un any més, fins el 7 de 
juliol de 2019, de la suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicències, comunicacions 
prèvies o altres autoritzacions a l’àmbit dels polígons industrials delimitats en el plànol 1.2 del 
projecte, en motiu de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
municipal relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, 
acordada pel Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 2018, rectificada pel mateix òrgan el 10 de 
maig següent, i publicada al BOPB de 26 d’abril i de 23 de maig següents. 

 
Segon.- Passar a ratificar l’anterior acord en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Notificar-ho a la persona interessada en el benentès que el recurs de reposició 
interposat queda pendent de resoldre, i que en els procediments d’impugnació el sentit del 
silenci administratiu és desestimatori, d’acord amb l’article 24.1, paràgraf  3r, de la Llei 
39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 5207/2018 de 7 de juny, que denega a José Maria 
Colomer Ribot, SL, la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu 
recorregut en reposició, que és la prorroga per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, de la 
suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions a l’àmbit dels polígons industrials delimitats en el plànol 1.2 del projecte, en 
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motiu de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, acordada pel 
Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 2018, rectificada pel mateix òrgan el 10 de maig següent, i 
publicada al BOPB de 26 d’abril i de 23 de maig següents. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, manifesta que degut a que no s’acompanyen 

els informes jurídics pertinents que fa menció la documentació presentada i havent-lo sol·licitat 

i entregat a escasses hores de la celebració d’aquest ple, aquesta regidora no té una opinió 

formada amb el rigor suficient donada l’entitat de la proposta, i per això votarem en contra. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

les regidores no adscrites (2). 

Abstencions: Cap.  
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10  - DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 

LA PRÒRROGA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER L’APROVACIÓ 

INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MUNICIPAL RELATIU ALS PARÀMETRES DE 

CONDICIONS D’ÚS DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I TERCIÀRIES. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“El 29 de maig de 2018, José Maria Colomer Ribot, SL, ha interposat recurs de reposició 
contra l’acord de pròrroga per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, de la suspensió de la 
tramitació de l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions a l’àmbit 
dels polígons industrials delimitats en el plànol 1.2 del projecte, en motiu de l’aprovació inicial 
de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu als paràmetres de 
condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, acordada pel Ple de l’Ajuntament el 12 
d’abril de 2018, rectificada pel mateix òrgan el 10 de maig següent, i publicada al BOPB de 26 
d’abril i de 23 de maig següents. 
 
En el escrit del recurs de reposició també ha sol·licitat la suspensió de l’executivitat de l’acte 
impugnat, a l’empara de l’article 117 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, que ha estat denegada per decret d’alcaldia núm. 5207/2018 
de 7 de juny, a ratificar en la primera sessió del Ple de l’Ajuntament.  
 
Al·lega la nul·litat de l’acte administratiu pels motius següents: 
 
a)  Desacord amb els efectes indicats en la Memòria respecte a la inseguretat ciutadana i de 
desordre cívic dels caps de setmana per la diversitat d’usos terciaris i industrials, per 
considerar es contradiu amb les manifestacions del regidor delegat de Mobilitat en el Ple de 
l’Ajuntament de febrer de 2018, conforme el “botellón” no es pot imputar a les activitats d’oci 
nocturn. Defensa que està causat per la gent de fora de la ciutat, la falta de vigilància i la 
laxitud institucional. Amb aquesta premissa falsa de la Memòria es pretén limitar la superfície 
de les noves activitats recreatives musicals en 600 m2, quan el TS en sentència de 
02.10.2017 va anul·lar l’ordenança que les limitava a 500 m2. 
 
b)  Interpretació restringida de la suspensió de llicència, establerta en la jurisprudència, entre 
moltes la del STSJC Sala Contenciosa Administrativa, de 4 de març de 1996, RJCA 1996/440. 
 
c)  Desviació de poder, recollit a l’article 70.2 de la LJCA, i transcriu un paràgraf de la 
Sentència de 11 de maig de 2012, del Tribunal Suprem, Sala Quinta Contenciosa 
Administrativa, conforme existeix no sols quan s’acredita que l’administració persegueix una 
finalitat privada o un propòsit inconfessable, estrany a qualsevol defensa dels interessos 
generals, sinó també quan es persegueix un interès públic aliè i, per tant distint al que preveu 
l’ordenament jurídic pel cas. Considera hi ha indubtable desviació de poder per: 
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- L’alarma social era l’acusació per oposar-se a la concessió de llicència d’activitats de la 
que és titular, i per la suspensió s’al·leguen problemes de convivència i de distorsió del 
teixit empresarial, inaudites fins ara, cosa que resulta contrària a la doctrina dels actes 
propis i a la coherència més elemental.  

 
- Fa esmen a altres sentències i recursos interposats contra l’Ordenança municipal sobre 

activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual en que s’anul·la la disposició 
transitòria (STSJC de 02.04.2015 recurs núm. 110/2014 i STS de 24.05.2017),  i contra la 
caducitat (STSJC de 07.11.2017 recurs núm. 112/2016). 

 
- La suspensió de llicències és per evitar l’inici d’una activitat complement legal que el 

consistori vol impedir a tota costa, segons manifestacions públiques de responsables 
polítics en els mitjans de comunicació, en aquesta legislatura i les dos anteriors. No té 
dubtes que es tracta d’un recobriment formal d’una decisió presa ad hoc, per impedir una 
activitat en concret que no persegueix un interès general. 

 
- Considera indiscutible la voluntat municipal de restringir l’exercici d’activitats de naturalesa 

sexual fins el punt de fer-la antieconòmica. L’acord recorregut és un acte més per impedir 
la instal·lació de l’activitat, guanyar temps amb la suspensió i promulgar una nova 
normativa, amb vulneració de l’article 10 de la Directiva 2006/123, de 12 de desembre, 
relativa als serveis en el mercat interior (i el seu considerant 9), l’article 5 de la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i 
l’article 38 de la Constitució espanyola, amb evident desviació de poder i inclús podria 
plantejar-se un delicte de prevaricació.  

 
A l’al·legació a) resulta que les manifestacions del regidor delegat de Mobilitat al Ple de 
l’Ajuntament de 8 de febrer de 2018, estan tretes de context perquè són en relació a l’estudi 
de repercutir als establiments d’oci nocturn una compensació o taxa pels efectes col·laterals 
de la seva activitat, com és el “botellón”, i dins de la resposta al prec del grup municipal 
d’ERC-MES-AM sobre el Pla d’oci nocturn de Mataró, que precisament el prec diu: 
 
“La totalitat dels Grups Municipals varem estar d’acord en que un dels problemes endèmics al 
Polígon Industrial de Pla d’en Boet, una zona de la ciutat amb una gran oferta d’oci nocturn, és 
entre d’altres, la pràctica del “botellón”. I també, en la necessitat de buscar una solució, amb la 
col·laboració dels operadors de la zona, respecte els inconvenients generats, no només pels 
veïns i negocis de la zona derivats sobretot del soroll, de la brutícia i dels aldarulls al carrer, 
sinó també de salut pública, de sexisme, de seguretat en tot el recorregut des de l’estació de 
tren, de molèsties pels viatgers en els combois d’anada i tornada, etcètera, etcètera ...”   
 
Pel que fa a la resposta del regidor de Mobilitat, també diu que no han deixat d’estudiar la 
manera d’imputar una taxa al sobreesforç que fa l’Ajuntament derivat de l’activitat. No hi ha 
desídia ni laxitud institucional. 
 
Així doncs, és innegable que la quantitat del bars musicals i de discoteques són el focus 
d’atracció de gent de fora del municipi i de la practica del “botellón” al polígon industrial del Pla 
d’en Boet. 
 
A l’al·legació b) resulta que la jurisprudència en relació a la interpretació restrictiva de la 
suspensió de llicències, fa referència a que sols pot ser aplicada “en els supòsits 
expressament previstos per la llei”, no es pot estendre a altres drets com és la expropiació 
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forçosa (STSJC núm. 14/2014 de 7 de gener, rec. 94/2013). Precisament la suspensió de les 
llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos, en discussió, està expressament 
contemplada com a obligatòria a l’aprovació inicial d’un instrument de planejament urbanístic, 
quan comporten modificacions del règim urbanístic, a l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). 
 
A l’al·legació c) no resulta escaient al·legar desviació de poder per finalitats ocultes i diferents 
a les previstes a la norma, quan la Modificació del planejament general aprovada inicialment 
que motiva la suspensió de llicències impugnada està basada en un estudi efectuat l’any 
2017, de les característiques del teixit productiu en els àmbits dels polígons de llevant i de 
ponent de la ciutat, que conclou en uns eixos que són la seva base o punt de partida, en haver 
quedat obsolet el Pla general d’ordenació de 1996 en la localització i intensitat d’usos, que es 
resumeixen en: 
 
- Organització del teixit productiu. 
- Evitar la proliferació d’activitats que per les seves característiques poden situar-se en 

àrees residencials i/o de major potencial de centralització. 
- Promoure el decreixement de l’activitat recreativa en l’àrea reconeguda com d’oci nocturn 

de Pla d’en Boet i evitar-ne la seva extensió, per fomentar el creixement del teixit 
productiu. 

- Apropar la intensitat de les activitats industrials del planejament a la demanda del mercat 
productiu industrial. 

 
Vist l’informe jurídic; els articles 24, 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per José Maria Colomer Ribot, SL contra 
l’acord de pròrroga per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, de la suspensió de la tramitació 
de l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions a l’àmbit dels 
polígons industrials delimitats en el plànol 1.2 del projecte, en motiu de l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu als paràmetres de condicions 
d’ús de les activitats industrials i terciàries, acordada pel Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 
2018, rectificada pel mateix òrgan el 10 de maig següent, i publicada al BOPB de 26 d’abril i 
de 23 de maig següents. 
 
Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

les regidores no adscrites (2). 

Abstencions: Cap.  

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grup 

municipal de VOLEMataró.  

 

11 -  APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR CARRETERA DE 

CIRERA.    

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 8 de maig de 2018, ha 
acordat emetre informe sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació del sector 
carretera de Cirera, en el sentit de suspendre l’aprovació definitiva i posposar la seva elevació 
al conseller de Territori i Sostenibilitat, fins que mitjançant un text refós aprovat pet 
l’Ajuntament, incorpori les prescripcions següents: 
 

“Cal incorporar les condicions fixades als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua de 
15 de setembre de 2016, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 26 de 
setembre de 2017, i de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de 7 de maig 
de 2018.” 

 
El servei tècnic municipal ha redactat el Text refós amb la incorporació de les prescripcions de 
la forma següent: 
 
a) D’acord amb l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de 7 de maig 

de 2018, s’han incorporat els aspectes següents: 
 

- Es delimita la qualificació de Sistema Viari, clau Ct en la franja intermèdia entre la 
delimitació de l’àmbit del sector i la delimitació del domini públic arran del projecte 
executiu de calçades laterals any 2010, definit a 3 metres de l’aresta d’esplanació dels 
talussos del projecte.  
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Aquesta superfície abans qualificada de Sistema d’Espais Lliures, clau V, ha estat  
deduïda de la superfície de Sistema d’Equipaments, tal com es pot observar en el 
plànol d’ordenació detallada O.3, mantenint així els mateixos estàndards de sòl per 
Espais Lliures i també per sòl públic total de l’aprovació provisional. 

 
- Es grafia en el plànol d’ordenació, les línies resultants més desfavorables d’afectació al 

sòl per la zona de domini públic, zona de servitud,  zona d’afectació i línia d’edificació, 
de la C-32, del projecte de calçades laterals i del ramal d’accés a la C-32 de recent 
construcció. 

 
Aquest ramal d’accés crea una afectació a l’illa 4 del sòl privat, en quant a la línia 
d’edificació afectant una tercera part de l’illa, fins que la titularitat del ramal  reverteixi 
de la Concessionària a l’Ajuntament, que en aquest cas el sòl quedarà desafectat.  

 
- S’elimina el pas de vianants que comunicava el sector amb la passera volada, en tots 

els plànols d’ordenació. 
 

- S’incorpora en la Normativa de la Fitxa dels Annexes de les UA’s, apartat 3.3 de la 
Memòria, la obligació de redactar un Estudi de Mobilitat de flux de trànsit a hores punta 
per tot el conjunt del sector.  

 
b) D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 6 setembre de 2016: 

 
- Es qualifica sòl per Sistema de Serveis Tècnics, clau I, si bé en l’actualitat la Estació 

Depuradora pot assumir el cabdal d’aigües residuals provinents del Sector, i en 
qualsevol cas en el moment de redactar el Projecte d’Urbanització es pot tornar a 
plantejar. 

 
c) D’acord amb l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 26 de 

setembre de 2017: 
 

- Pel que fa al document resum: 
 
S’explica que és correcte la data 13 de desembre de 2016 de finalització del període 
d’informació pública inclosa al document Resum, per ser la que consta a l’apartat 
d’Informació del Programa de Participació Ciutadana del Annex-V del document. 
 
És cert que en la publicació al BOPB de 12 de setembre de 2016 s’amplia el període 
d’informació al públic fins el 17 d’octubre de 2016, però l’anunci va estar al tauler 
d’edictes electrònic fins el 13 de desembre de 2016, com recull l’apartat d’Informació 
del Programa de Participació Ciutadana esmentat. 

 
- Pel que fa a l’estudi ambiental estratègic: 

 
Les dades de Mobilitat es van reajustar i adaptar a lleugers canvis de superfícies, i així 
consten el l’Estudi de Mobilitat Generada del document. Aquests reajustaments però, 
no han derivat en canvis essencials en els aspectes finals i mesures de la mobilitat. 
A l'Estudi Ambiental Estratègic, EsAE apartat 8.3 : Descripció de les mesures de 
supervisió i control on en el subapartat 8.3.3 Fases del Pla de Vigilància Ambiental, es 
detalla com fer-lo.  
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Aquest Pla de Vigilància Ambiental es durà a terme en el sector, a partir d’ara i amb 
seguiment anyal. El Servei municipal de Medi Ambient assumirà els treballs de 
seguiment ambiental del sector. 
 
A l’apartat 1.Introducció i antecedents, (pàgina 5) també queda reflectit les accions 
dutes a terme per l’Ajuntament. 
 
La documentació presentada inclou l’Estudi Ambiental Estratègic EsAE, el Resum 
Ambiental i l’Anàlisi de Risc inicial que acompanyava el ISA preliminar de la tramitació 
ambiental.  
 
Aquest Anàlisi de Risc inicial es va revisar i ampliar posteriorment i s’inclou en l’annex 
2 del EsAE “Revisió de l’Anàlisi de Risc”. 

 
d) A més d’incorporar les esmenes de l’acord, s’ha introduït una determinació en les normes 

per flexibilitzar les condicions de l’edificació de les illes 2 i 3, pel cas que es pugui plantejar 
com un projecte unitari: 

 
Apartat 5.3 de l’article 13 de la normativa, paràmetre Unitat Mínima de Projecte. S’afegeix 
el segon paràgraf de l’apartat 4: 
 
4) La UMP-4, podrà plantejar, si hi ha agrupació de parcel·les 4a i 4b, un projecte unitari 

que distribueixi el sostre màxim de l’illa i el nombre màxim de plantes (PB+3) en el 
gàlib volumètric establert sense les separacions de la mitgera.    

 
Si la UMP 2 i 3 es projecten unitàriament es podrà alterar la separació entre les 
edificacions de l’illa 2 i 3 al servei de la integració del conjunt arquitectònic, sempre 
però respectant el sostre de cada polígon. 

 
Vist l’informe jurídic i l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació del sector 
carretera de Cirera, redactat pels servei tècnic municipal, d’acord amb les prescripcions 
establertes a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, emès en sessió 
de 8 de maig de 2018, i amb la introducció d’una determinació a l’article 13. apartat 5.3), 
apartat 4) de la Normativa per flexibilitzar les condicions de l’edificació de les illes 2 i 3, pel cas 
que es pugui plantejar com un projecte unitari. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva per a la seva 
aprovació definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades en l’expedient, als efectes escaients.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, lamenta haver descuidat de donar la benvinguda a l’Elisabet, i 

que tingui molta sort, que la necessitarà encara que siguin pocs mesos. En quant al punt que 

tractem, nosaltres vam votar en contra d’aquesta aprovació, entre d’altres coses, la cessió de 

sòl privat i la possibilitat d’encabir elements privats en aquells terrenys que posessin en 

qüestió o en perill la possible ampliació de l’Hospital de Mataró, va ser un dels elements que 

ens va fer posicionar-nos en contra d’aquest projecte. Un altre dels elements que ens feia 

votar en contra d’aquella aprovació, era el tema de la pressió en la mobilitat que en aquell 

indret es produiria amb totes aquelles ampliacions que es tenien previstes. Si a això unim el 

fet de l’ampliació que es preveu del Mataró Parc, òbviament aquest serà un problema de difícil 

solució. Han passat dos anys i seguim pràcticament igual, no tenim el pla de mobilitat i per 

tant el tema està més vigent que mai. Votarem en contra igualment perquè no ha variat res 

substantivament, però hi ha una cosa que ens agradaria que el Govern es comprometés. En 

la darrera comissió informativa va quedar un tema que a nosaltres no ens agrada i és el tema 

dels laterals de l’autopista, perquè sembla que no es faran però en el plànol hi consta l’espai, i 

això ens ha costat perdre una part d’equipament públics. Ja vaig dir que en política no es pot 

dir no faré mai això, perquè estem acostumats que faran totalment el contrari, per tant es va 

demanar, tot i que no va quedar reflectit, que demanessin de manera clara que reverteixi la 

concessió d’aquest espai a l’Ajuntament perquè el sòl quedarà desafectat. Li demano al 

Govern faci aquest requeriment i el tinguem sobre la taula, com a molt tard, a la propera 

comissió informativa de serveis territorials. 

 

 

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

felicita a l’Elisabet. Tens tot el nostre suport. En quant a la resposta de l’aprovació d’aquest 

text refós. És veritat que a l’aprovació inicial i a l’aprovació provisional, el nostre vot ja va ser 

negatiu. El sector de Cirera és estratègic i enteníem que el model que havíem de tenir com a 

govern havia de ser molt més públic. El que ara demana aquest text refós és incorporar 

prescripcions que ens venen donades i són d’obligat compliment. Tot i així com que no 

compartim la modificació d’aquest sector, votarem que no. En referència al comentat pel 

regidor Martínez, es va parlar a la comissió informativa i tots els grups vam estar d’acord i 

entenc que el govern farà el que es va comprometre a fer, és a dir, els laterals de l’autopista 

consten, malgrat saber que no es desenvoluparà, però fins que no estigui escrit no ens ho 

acabem de creure, esperem que aquest serrell quedi el més lligat possible. 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, dona 

la benvinguda a l’Elisabet. No estic acostumat a fer de portaveu i aquestes coses del protocol 

no les tinc tant en compte. Li desitgem molta sort. Nosaltres votarem a favor d’aquest 

expedient, ho hem fet en totes les aprovacions que han hagut. Pensem que és un sector clau, 

un sector on el 20% és privat i el 80% restant és zona verda i equipaments. És cert que si no 

fem aquesta modificació la Generalitat ens tomba el projecte i per tant no hi ha més remei 

d’acceptar aquesta cessió de l’espai per vials i perdre una petita part d’equipaments. L’equilibri 

financer del sector no està en perill, estem desitjosos de veure allò evolucionar perquè 

pensem que és una bona oportunitat per atreure equipament mèdic-sanitaris complementaris 

als públics i algun altre equipament. Em sumo una mica al que deia el company Martinez, no 

cal que ens esperem a la propera comissió perquè ja estem tots d’acord i sortim d’aquí podem 

parlar un moment els portaveus i segurament amb la intervenció de l’Alcalde ho podem 

accelerar. Potser una intervenció ràpida ens permetria que d’aquí uns mesos tornés aquest 

expedient una altra vegada al Ple, recuperant el projecte inicial i la distribució inicial. Però sinó 

ens passarà el que ens ha passat unes altres vegades amb projectes urbanístics. Hem de ser 

més àgils i accelerar aquesta petició a urbanisme.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, dona la benvinguda 

Elisabet i demana perdó perquè es un dia tens pel grup. Et desitjo de tot cor que facis una 

bona feina, et toquen dues carteres molt complexes. Vam ser l’únic grup que vam presentar 

al·legacions amb el tema de la reserva de l’espai públic per l’ampliació de l’hospital perquè 

ens donava por que amb tots canvis es dediqués espai públic per a sanitat privada. Les 

al·legacions van ser acceptades per urbanisme, però no les veiem clarament reflectides en el 

treball que s’ha fet, per tant no donarem un xec en blanc, no volem ser còmplices de cap 

errada que afecti a la majoria de la gent i al bé comú. També ens preocupa el tema dels vials i 

que no s’hagi acabat la feina, pensem que tenim tècnics molt ben preparats i amb experiència, 

per la qual cosa els demanaria que retiressin aquest punt i ho parléssim més àmpliament i 

arribéssim a acords.   

 

 

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

Ciudadanía, demana disculpes a la nova regidora perquè no l’he felicitat en el punt anterior.  

Vull felicitar-la per la seva incorporació i li desitjo que li vagi molt bé. Respecte al punt que 
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tractem, em resulta estrany el debat, és un punt tècnic. El nostre vot és a favor. No entenem el 

debat, ha hagut una sèrie de temes col·laterals perquè s’estudiïn en comissió informativa. 

Crec que poc hi ha a dir, són unes modificacions quasi exigides per la Generalitat i crec que 

no hi ha més opció que votar a favor. 

 

 

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

molt votar favorablement, però tenim algun dubtes respecte a aquesta persistència amb la 

reserva dels laterals i el requeriment que es fa d’aportar un pla de mobilitat per els moments 

punta de trànsit d’aquella zona, on no només anirà l’ampliació del Mataró Parc sinó altres 

instal·lacions que són bastants intensives en l’ús del transport públic o privat, doncs per tot 

això, de moment ens abstindrem malgrat que ens agradaria continuar votant a favor com en la 

resta de punts d’ aquest ple referents a aquest tema. 

 

 

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

votaran a favor. Evidentment és un tràmit gairebé obligat d’aprovar el text refós amb aquestes 

prescripcions que es demanen. Vull posar sobre la taula el fet que s’hagi d’incorporar aquesta 

franja de 3 metres que ens demana la Direcció General d’Infraestructures, és degut a aquest 

projecte de calçades laterals, contra el qual en l’anterior mandat vam lluitar molt enèrgicament 

fins a aconseguir que no es portessin a terme i que es modifiques la solució que preveien 

aquestes calçades laterals. Per tant creiem que aquest projecte de calçades laterals ha 

quedat superat per les obres que ja s’han portat a terme i que cal acabar de rematar la feina, 

demanant al Departament d’Infraestructures que anul·li o modifiqui aquest projecte, anul·lant 

per tant aquestes calçades laterals, al menys pel que fa al tram de Mataró, que ens permetrà 

no haver de fer aquesta reserva de viari en aquest sector i recuperar per tant aquests tres 

metres que la reserva ens obliga a fer i que ens obliga a reduir sòl destinat a equipaments. És 

un compromís que vam assumir i esperem que en breu faci aquesta petició el Departament 

perquè modifiquin aquest projecte que entenem no s’ha de portar mai a terme. Confiant que 

compliran aquest compromís, votarem afirmativament. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura diu que aquest tema va sorgir a la darrera comissió informativa. Per part dels serveis 

tècnics van deixar constància que no hi havia cap inconvenient, tampoc entenien perquè 

continuava constant, si bé a nivell de plànols, i sabem que vam prendre el compromís en la 

pròpia comissió informativa de demanar-ho als serveis corresponents. Per tant, tenen el meu 

compromís. 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

Vots en contra: 6,  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), 

corresponent a les regidores no adscrites (2) i corresponent als 

membres del grup municipal VOLEMataró (1). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

 

 

 

  

Desenvolupament Sostenible 
 

12  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE 2-7-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER 

L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) DE MATARÓ.  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, dóna compte del següent:  

 

“Relació de fets 
 
1.  El Ple municipal de l’1 de desembre de 2016 va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Mataró al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia promogut per la Comissió 
Europea. 
 
Aquest Pacte consisteix en el compromís, de les ciutats i pobles que s’hi adhereixen, 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i implantació d’energia renovables. Així mateix, planteja millorar la 
resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la 
vulnerabilitat als riscos amb la posada en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
Aquesta adhesió va comportar, entre d’altres coses: 

- Assumir com a propis els objectius de reducció d’emissions de la Unió Europea; això 
és reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40% per l’any 2030, 
prenent com a any base el 2005. 

- Adquirir el compromís d’elaborar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima 
(PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte, així com 
els informes de seguiment corresponents. 

 
2. L’any 2017 es va iniciar l’elaboració del PAESC de Mataró, atenent a les directrius 
establertes per l’Oficina del Pacte, i segons la Guia metodològica de la Diputació de 
Barcelona, ens coordinador del Pacte. Aquest procés va comportar la participació i 
concertació de les accions que es proposen. 
 
El PAESC inclou una diagnosi, una estimació de les emissions, una avaluació de les 
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta d’accions de 
mitigació per assolir els objectius plantejats, així com una proposta d’accions d’adaptació.  
 
La proposta d’accions, tant de mitigació com d’adaptació, inclou accions que deriven del Pla 
de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró (PLCC-Ag21M) i el Pla d’acció per 
l’energia sostenible (PAES). El full de ruta del PAESC, d’horitzó 2030, està conformat per un 
total de 100 accions (69 accions de mitigació i 31 accions d’adaptació) i té un cost 
d’implementació estimat total de 11.491.132€. Les 69 accions de mitigació, que han de 
permetre la reducció de 195.045,25 t CO2eq l’any 2030, tenen una previsió de cost de 
6.311.875€, dels quals 5.977.375 corresponen a l’Ajuntament de Mataró. Per la seva banda, 
les 31 accions d’adaptació s’estimen en un cost total de 5.179.257€, d’entre les quals 17 són 
accions d’execució directa per part de l’Ajuntament amb un cost estimat de 570.500€.  
 
3. El Consell Municipal de Medi Ambient, en la sessió celebrada el 19 de març de 2018, ha 
donat el vist-i-plau al contingut del PAESC i ha acordat proposar la seva aprovació per part de 
l’Ajuntament de Mataró. 
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Fonaments de dret  
 
L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 
 
Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que 
s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran compte a 
les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació 
dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 

 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) de Mataró, d’acord 
amb el text literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona i a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.” 
 

 

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

exposa que des d’aquest Govern, s’han fet molts documents estratègics de planificació 

energètica, com el pla de lluita contra el canvi climàtic, l’agenda XXI, el PAES que també és 

un document estratègic de planificació estratègica i climàtica local. Totes les accions sobre 

paper estan molt bé, però alhora d’executar-les en realitzen en un 48% o 42%. Exemples: de 

les 149 subvencions previstes al pla de lluita contra el canvi climàtic, agenda XXI, al 2016 

s’havien executat el 48%, en 8 anys d’implementació. I en quant a les 81 actuacions 

vinculades al PAES, el grau d’implantació és d’un 42,6%. No ens podem quedar en 

documents. Hauríem de buscar la forma de fer la implementació efectiva. No podem admetre 

aquests percentatges d’implementació. Hem de prendre el compromís de desenvolupar-los al 

80% com a mínim. Entenc que és complicat, però hauríem de buscar la forma de que les 

execucions fossin en temps real i ser el més efectius possibles. Votarem a favor. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que els plans ens ho 

hem de creure de debò. I el problema és que no ens ho creiem. Ens hem convertit en una 

pandèmia, no cuidem i respectem el nostre planeta. Ens posicionarem a favor. L’agenda XXI 

encara està per acabar, no s’ha arribat a fer ni la meitat de les propostes. Moltes reunions, 

però no hi ha un conveni sobre la taula que realment s’executi i reservi l’espai de les Cinc 

Sènies per Mataró. Hauríem de fer una reflexió interna de l’herència que deixarem. Hem de 

cuidar la terra molt més que els bens materials d’aquest sistema capitalista i destructiu. 

 

 

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

Consell de Medi Ambient i a tot l’equip del servei de desenvolupament sostenible i a la seva 

Cap la senyora Lluïsa Boatell. El document és molt bo, encara no l’he mirat en profunditat, 

això ja ho faré aquest estiu, però si que vull comentar un punt: el de producció d’energia de 

l’Ajuntament, per veure quina incidència pot haver tingut la venda del control accionarial de la 

companyia del Tub verd. 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta al Sr. 

Vadell que les seves paraules d’agraïment no li salvaran de les meves crítiques. Com vaig 

indicar a la passada comissió informativa, el 25 de juny, a la qual vostè no va assistir, no crec 

que sigui la millor tramitació administrativa que mereixi un document com aquest. El PAES 

preveu la continuació de la feina de l’Ajuntament des de l’any 1996, aprovats prèviament pel 

ple i no per Junta de govern. Aquesta era la meva crítica i la reitero. Aquests pla estratègics 

transcendentals per futur de la nostra ciutat, s’han d’aprovar amb el màxim consens possible, 

ja que estarà vigent el pla per varies legislatures, en aquest cas fins a l’any 2023. Aquests pla 

d’accions amb projeccions a llarg termini, a d’anar de la mà d’un pacte de sostenibilitat. La 

lluita per la sostenibilitat no la pot fer només l’administració, l’ha de fer tota la ciutadania. Les 

emissions CO2, d’aquí al 2030 no l’aconseguirem només reduint els vehicles municipals a 

elèctrics, canviant les llums. La reducció d’emissions passa per una gestió combinada entre 

l’administració, territori, sector i ciutadania. Si no hi ha compromís per totes les parts, no 

s’assumiran els objectius. Ens porten un pla estratègic ja aprovat en junta de Govern, que és 

una forma legítima i te plena validesa però sincerament no em sembla la forma més adequada 

de comprometre a totes les forces polítiques. Agrair el reconeixement que ens han fet de la 

feina que ja s’han trobat feta. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, diu que només fa vuit mesos que està com a regidor amb un pla 

tant important com aquest. El més important son les accions que es portin a terme en els 

propers anys. Ja que ha parlat del pla de sostenibilitat, ara no seré tant amable, ja que quan 

vaig arribar em trobo amb el pacte de sostenibilitat que vostè era responsable en un 0% de la 

seva elaboració. Intentarem en aquest temps d’acabar d’elaborar-ho. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 13 i 15 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 

13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES, AMB 

EL SUPORT DE VOLEMATARÓ, SOBRE EL MODEL COMERCIAL DE 

MATARÓ. 

 

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

anys de mandat la nostra orientació ha sigut sempre que aquest punt que afecta a Mataró 

Parc, i a tota una concepció de model de ciutat tingués un tractament conjunt, amb un debat 

que mai hem tingut. A la darrera junta de portaveus vam arribar a un consens de constituir un 

grup de treball que començarà la feina el dia 11 o 12 de juliol amb l’objectiu de discutir els 

termes urbanístics i fer un canvi en el model de gestió. Amb aquest oferiment que fa el govern 

retirem aquesta proposta, deixem la proposta de resolució sobre la taula sine die, i allò que 

s’acordi en la comissió serà fruit de portar-ho al ple a donar compte i que tots els grups 

municipals es podran definir al respecte. 
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15  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SITUACIÓ 

URBANÍSTICA DEL SECTOR C1 I LA POSSIBLE AMPLIACIÓ DEL 

CENTRE COMERCIAL MATARÓ PARC. 

 

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

deixa sobre la taula la proposta de resolució que havien presentat. Nosaltres vam presentar 

una al·legació sol·licitant aquest debat, un tema que porta anys donant voltes. Amb diferents 

posicionaments parcials. Lamentem que sigui així, ens hauria agradat que fos d’altre manera, 

però hem acordat que es faci de la forma més transparent possible i es debati en el ple. 

 

 

14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER SOL•LICITAR UN ACTE 

D’HOMENATGE AL PRIMER ANIVERSARI DELS ATEMPTATS DE LA 

RAMBLA DE BARCELONA. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, demana que la proposta 

de resolució quedi sobre la taula.  

 

 

 

16  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA RELATIVA AL 

PLA DE MOBILITAT DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 
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“El debat sobre les polítiques de mobilitat, transport públic i  d’aparcament de vehicles, 
especialment el que fa referència als vehicles privats, és un debat recurrent i que fins i tot ha 
generat polèmica i importants mobilitzacions veïnals a la nostra ciutat en el passat, com va 
succeir amb l’intent d’implantació de la Zona Blava a barris de Mataró fa ja més d’una dècada.  
 
Durant els últims anys aquest debat ha estat aturat o pràcticament aturat mentre s’acabava de 
realitzar el Pla de Mobilitat de Mataró, que a hores d’ara hauria d’estar vigent, o com a mínim 
haver passat pel Ple. 
 
Amb tot s’han debatut al Ple Municipal  iniciatives de la majoria de Grups Municipals que 
tenien com a objectiu tractar aquesta realitat a la ciutat, entre les més recents i per recordar 
només algunes les que feien referència a l’aparcament al passeig marítim, al triangle de 
Molins, les antigues pistes de conduir o la Casa de la Cultura Popular. O més recentment el 
Govern Municipal ha presentat una proposta de noves línies i explotació del Mataró Bus. 
 
També en els últims anys hem vist com s’ha ampliat la zona taronja a alguns vials de la ciutat, 
o com a d’altres el Govern Municipal no ho ha vist amb bons ulls. 
 
I més recentment hem conegut una proposta del Govern Municipal que incloïa, fent-se seves 
diferents propostes que havien passat pel Ple, i afegia la possibilitat d’aparcar a algun  vial al 
carril bus durant les hores en què el bus no dóna servei.  
 
Pensem que tot això ha esdevingut en un despropòsit sense ordre ni concert ni amb una 
política clara d’aparcaments, amb moltes incògnites, amb contradiccions flagrants i sense un 
objectiu clar que si es recollia en el Pla de Mobilitat “Interruptus” fins ara. 
 
Entre aquestes contradiccions difícils d’entendre es trobaria el fet que es mantingui la zona 
blava lluny  de la zona financera-comercial de Mataró mentre s’obren places gratuïtes en ple 
centre. La manca d’una política clara del remunicipalitzat pàrquing de Les Tereses en el sentit 
que sigui una eina de promoció del Centre Comercial de Mataró, o els aparcaments del Front 
Marítim que segueixen una lògica inversa a la de qualsevol ciutat turística costanera del 
nostre entorn. 
 
I tot això amb la convicció que tenim un Pla de Mobilitat acabat que el Govern Municipal o no 
pot o no vol portar a aprovació pel Ple Municipal. 
 
És per aquests motius que proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels 
següents Acords: 
 

1. EL GOVERN MUNICIPAL DE MATARÓ PRESENTARÀ ALS GRUPS MUNICIPALS EL 
PLA DE MOBILITAT DE MATARÓ I QUE SERÀ SOTMÈS A APROVACIÓ PEL PLE 
MUNICIPAL ABANS DE FINALITZAR L’ANY 2018.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que votarà favorablement; tal i com insistim ple rere ple, 

volem que s’aprovi el pla de mobilitat, acceptat i engegat, a més a més amb el compromís de 

començar a treballar en la reordenació del sector amb la possible ampliació de Mataró Parc. 

M’atreviria a exigir al govern que ho resolgui abans del desembre a poder ser al setembre. 

 

 

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

disculpes, per la baixa participació al ple, perquè no tinc un bon dia degut a la salut d’un 

familiar. Votarem favorablement; puc dir que és una proposta que la sento meva, tenint en 

compte que, sempre parlem de que manca aquest pla de mobilitat, i que tots els grups sense 

excepció hem participat en l’elaboració del pla de mobilitat. Per tant el vot, serà favorable. 

 

 

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

que aquest punt és un prec compartit per tota la oposició ja que posa de manifest els 

incompliments i la desídia per part del PSC que, desprès de l’aprovació del pacte per la 

mobilitat, continua sent un document que no està portat a terme. El PSC fa el que li dona la 

gana amb la mobilitat urbana, clavant aparcaments de cotxes a qualsevol forat de la ciutat 

sense criteri, encara que suposi renunciar a la construcció d’equipaments a la ciutat, o 

redactant un nou plec de clàusules, amb un disseny del servei de Mataró Bus que difícilment 

cobrirà les necessitats dels mataronins, amb el predomini absolut del cotxe particular. Per tot 

plegat, votarem que sí, però tenim el dubte de si el PSC complirà l’acord o no. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que sembla el dia de 

la marmota, perquè és un tema que s’ha tractat moltes vegades. Sospitem que està en un 

calaix, es va fer molt bona feina, però és un deute pendent l’arribada d’aquest pla a 

l’ajuntament, des de l’any 2004, amb tot el que ha canviat la ciutat. No tenir el pla al dia és 

estancar la ciutat, si a sobre parlem del transport públic que també va fora de calendari. Vam 

tenir una primera proposta, que nos ens acaba de fer, i no sabem res més. És un tema molt 

important per Mataró, i que el Govern no faci els deures no pot passar. No es pot fer 

propostes per quedar bé. Votarem a favor de la proposta, però veure si d’una vegada per totes 

el govern compleix amb els mataronins. 



 43 

 

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

Ciudadanía, diu que podria repetir els discursos, però ja s’ha dit tot. Ha hagut intervencions en 

aquest ple que em resulten estranyes. Estem parlant d’una consulta del pla de mobilitat i 

sembla que parlem d’altres temes, com les externalitzacions i models més efectius del 

transport públic. Reitero les paraules dites. Donarem suport. 

 

 

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

favorablement. Tal i com han dit els companys, el govern ha anat fent accions que no estan 

incloses al pla de mobilitat, com aparcaments en superfície, canvis de línia al Mataró Bus, 

aparcaments nocturns. Estic d’acord en que és imprescindible un pla de mobilitat per la ciutat. 

Parlava amb el regidor Lopez, que posa com a data límit abans de final d’any per presentar el 

pla de mobilitat; jo posaria un altre data límit, que es presentes abans del plec de condicions 

del Mataró Bus. Vorarem a favor de la proposta. 

 

 

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

ells haguessin afegit el tema de Mataró Bus, que sembla que finalment ha quedat aparcat el 

tema. Ha passat el temps i encara estem en la mateixa situació. Em sap greu Sr. Jerez, però 

el pla de mobilitat l’hem reclamat molt. Tots els arguments ens porten a votar favorablement la 

proposta. Ho farem amb majúscules. S’ha de fer el pla de mobilitat abans de fer un canvi en el 

Mataró Bus. Quan vaig veure la proposta vaig tenir ràbia sana, pensant perquè no l’havíem 

presentat nosaltres. Votarem a favor. 

 

 

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

que votaran que sí, per comprometre’ns més del que hem fet fins ara. Entre demà i dilluns 

tornarem agendar una reunió amb els grups municipals per posar al dia la feina que hem fet. 

No hem deixat de treballat mai. És un tema amb moltes propostes contradictòries i complex 

que requereix d’un pla aprovat pel Ple, he tingut diverses reunions amb l’empresa que realitza 

l’estudi i he afegit a les propostes que ja existien algunes més. 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que li preocupa la resposta del govern. On farem una reunió per posar al dia un 

document que ja havia d’estar al dia ?. És a dir, estem al mateix punt. El pla de mobilitat ha de 

ser un document viu. Crec que fer la reunió no és el següent pas; vosaltres sou Govern, 

aproveu la proposta amb la metodologia de Govern, i la resposta m’ha semblat una mica una 

excusa. I excusa rere excusa ens plantarem a les municipals sense un pla de mobilitat. S’han 

de posar les piles perquè és la seva obligació. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

17  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA, AMB EL SUPORT DE LA REGIDORA NO 

ADSCRITA, PER MIRAR DE REDUIR ELS RESIDUS PLÀSTICS ALS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALS BARS I RESTAURANTS DE LA 

CIUTAT.  

 

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 darrers 50 anys, la producció global de plàstics s’ha disparat. Molt especialment en les 
darreres dècades: entre l’any 2002 i l’any 2013, la producció mundial de plàstic va passar de 
204 milions de tones a 299 milions. Està previst que l’any 2020 s’arribi a una producció 
mundial de 500 milions de tones de plàstic.  
 
La major part dels plàstics que es fabriquen s’utilitzen per la fabricació d’envasos, és a dir, 
productes d’un sol ús. Es calcula que a Espanya només es recicla el 50% del total dels 
residus plàstics que es generen. A més a més, segons l’entitat Plastic Pollution Coalition*, el 
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reciclatge no és una solució sostenible degut al seu elevat cost i a que no frena la necessitat 
de produir més plàstic verge.  
 
Aproximadament el 80% de la brossa marina és plàstic. És per aquest motiu que la Comissió 
Europea està preparant una nova directiva per tal de reduir dràsticament la utilització d’aquest 
material i prohibir l’ús d’alguns dels objectes plàstics d’un sol ús més utilitzats.  
 
Segons l’organització Seas at Risk, a Espanya es consumeixen anualment uns 3.500 milions 
d’ampolles de plàstic d’un sol ús.  
 
Necessitem que la legislació catalana i espanyola s’actualitzin i regulin l’ús del plàstic de les 
nostres ciutats i pobles. Algunes comunitats autònomes com Navarra, les Illes Balears i 
Andalusia estan treballant per establir la dispensació d’aigua gratuïta a bars i restaurants. A 
França és obligatori posar aigua gratuïta a disposició dels clients, igual que a ciutats com 
Nova York, Melbourne, Miami i Praga.  
 

Per tot això el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció 

dels següents  ACORDS 

1- L’Ajuntament de Mataró es compromet fermament amb la reducció de residus plàstics i, en 

l’àmbit de les seves competències, es compromet a desenvolupar les actuacions necessàries 

per alinear-se amb l’objectiu establert per la Comissió Europea perquè l’any 2030: 

a. Tots els envasos de plàstic del mercat de la Unió Europea siguin reciclables.  
b. Reduir el consum de plàstics i restringir l’ús de microplàstics.  

c. Que tot l’empaquetatge i embalatge sigui reutilitzable o reciclable.  
 
2- L’Ajuntament de Mataró establirà un protocol d’actuació i un calendari per la reducció de 
residus plàstics a totes les dependències i equipaments municipals i en tots els actes públics 
que organitzi o patrocini l’Ajuntament (concerts, fires, congressos, etc.) i que es desenvolupin 
als espais i instal·lacions municipals.  
 
3- L’Ajuntament de Mataró impulsarà una campanya de conscienciació per tal de reduir l’ús de 
productes plàstics d’un sol ús a tot el sector de la hostaleria i la restauració de la ciutat.  
 
4- Estudiar la possibilitat de convocar un concurs d'idees entre l'alumnat d'instituts i 
Tecnocampus per desenvolupar una campanya de sensibilització en xarxes socials i mitjans 
de comunicació.  
 
5- Constituir una comissió de treball,integrada per un regidor/a de cada grup municipal, els/les 

regidors/es no adscrits i la ciutadania interessada,amb la finalitat d'actualitzar el Pla Local de 

Prevenció de Residus. Aquesta comissió haurà d'estar creada en un termini màxim de tres 

mesos i les conclusions a les que s'arribin fer-les públiques durant el primer trimestre de 2019. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que dona un sí crític, perquè en la part expositiva quan parlem que un 80% de la 

brossa marina és plàstic, existeix entre 5 i 50 milions de fragments de plàstic a la superfície de 

les aigües marines i això és un greu problema ambiental, i al 2050 hi haurà més plàstic que 

peixos al mar sinó canvien els processos de producció o consum, per tant, amb aquesta 

exposició crec que tothom estaria d’acord. Cal treballar de valent i crear consciència per 

fomentar el canvi. Els governs han de regular aquest canvi ja que amb la conscienciació no hi 

ha prou. En quant a les bosses de plàstic, des de que es va aplicar el gravamen econòmic, a 

Irlanda en tres mesos es va reduir el consum en un 90% i a Catalunya també va haver una 

reducció important. Des de les administracions han de posar mesures per anar més ràpid, en 

l’àmbit de consum ja que els recursos naturals s’esgoten. Per reduir s’ha d’intervenir. La 

proposta la considerem bona, però falta ambició. Pensem que seria més efectiu afavorir accés 

gratuït a l’aigua en espais públic posant fonts. A l’acord 2, passa el mateix, els protocols 

guardats en un calaix, tenen poca projecció. Mesures senzilles i efectives. Al punt cinquè, 

prou comissions, o les justes. El consell de medi ambient pot tirar endavant aquest projecte, ja 

que la plana web posa que assumeix aquestes tasques. Hem de ser més eficients, concretar 

el màxim possible. Tot i així ens sembla bé. 

 

 

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

contaminació és cosa de tothom, tot i que el punt fort l’hagi de posar l’ administracion. 

Produïm plàstics des de l’any 30 amb la màxima producció als anys 50, desprès, al 2015 uns 

269 milions de tones de plàstic, amb Xina al primer lloc, 49 milions de tones a Europa. Una 

part important acaba als fluvials, i la mala gestió dels residus genera un mar ple de plàstics. 

Els microplàstics tenen una repercussió dolenta als éssers vius, ja que expulsa contaminants 

tòxics conforme es degraden trigant fins a 100 anys en desfer-se. Hem d’anar a l’origen, 

promoure altres formes de produir. Hem de fer més força en la gestió del residus. Que Mataró 

sigui pionera hauria de ser una obligació moral, tema d’ètica, de gestió, de recursos, que dona 

feina i és un altre punt per potenciar dins de promoció econòmica. Hem de canviar els hàbits, i 

posar de moda les bosses reciclades i reutilitzables. Votarem que sí, perquè tenim un greu 

problema mediambiental, però esperava més d’aquesta proposta de resolució. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía diu que votaran a favor. Creiem que planteja un tema molt greu. No paro 

d’escoltar noticies al respecte, com una illa de plàstic al Pacific més gran que Mèxic. Nosaltres 

serem crítics. Hi ha enfocament que no son vertaders, en el sentit que, els plàstics han estat 

un avanç a la humanitat, el problema és que les persones no som responsables, i això és el 

que hem d’evitar. Nosaltres som pioners en tenir una incineradora per cremar els nostres 

residus. A més hi ha un gran compromís social, amb tots els contenidors i amb l’acord amb 

ECOEMBES. No crec que s’hagi de prohibir, s’ha de ser conscient. Una forquilla té una vida 

de 500 anys fins que es degrada. A nivell local, tenim unes vies, com, per exemple la Riera de 

San Simó, que quan hi ha pluges torrencials acaba tirant al mar una gran quantitat de plàstics 

que no han estat correctament tractats. S’ha de dimonitzar la mala consciència i la mala 

utilització. S’hauria de pressionar a molts països, sobretot emergents, que fan un terrorisme 

ecològic a nivell planetari. 

 

 

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

Em sembla una molt bona proposta que requereix la col·laboració dels ciutadans. Penso que 

és una bona oportunitat per recuperar el lideratge a l’opinió pública per part de l’Ajuntament si 

es fa tot el que s’ha de fer per aconseguir els objectius de reciclatge.  

 

 

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

votaran a favor. Igual que el PAES ha de ser també un compromís transversal, que l’ha de 

liderar l’Administració i la societat, com el pacte d’Alcaldes. El que fem és que hagi un 

lideratge polític, amb actuacions que preveu el PAES. Penso que, no cal més comissions, sinó 

un seguiment dels documents ja posats en marxa. Hi ha dos temes, el civisme i la prevenció 

de residus, és a dir, no utilitzar tants, que d’això es tracta el pla de residus. En qualsevol cas, 

votarem a favor. 

 
 

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

municipals i Sostenibilitat, exposa que donaran suport, ja que compartim la filosofia i objectius. 

Estem impulsant iniciatives orientades a la reducció dels residus a través del seu reciclatge i 

reutilització. Un dels sectors per promoure aquestes iniciatives és la pròpia administració, 



 48 

juntament amb el sector tèxtil i agroalimentari. Sobretot la reutilització i reciclatge 

d’embalatges i envasos. Compartim els objectius dels acords que es presenten en aquesta 

proposta. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix els vots, així com la critica constructiva. És una llàstima 

que no m’haguessin dit abans perquè l’haguéssim incorporat tot, entono la meva culpa. 

Accepto la critica de la Sra. Morón i la Sra. Calpe, perquè tenen tota la raó, però és el que diu 

la Sra. Calpe és un tema de lideratge. Si guardem tots els estris de menjar d’un sol ús al llarg 

de la nostra vida, agafarem un síndrome de Diogenes important. El problema és que aquest 

residus no haurien d’existir. És un tema d’hàbits.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup municipal 

Socialista. 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

IMPULSAR UNA MONEDA LOCAL PER A MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Volem que la ciutat de Mataró recuperi el seu dinamisme social, cultural i comercial. Per això, 
és imprescindible fomentar molt més el comerç de proximitat, la responsabilitat social i la 
defensa del mercat de Km 0. 
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Necessitem mesures innovadores que ajudin a revertir la situació precària del petit i mitjà 
comerç de Mataró i que contribueixin a la retenció de la riquesa a la nostra ciutat. Davant els 
riscos que suposa la proliferació de grans superfícies comercials perifèriques, pensem que cal 
explorar mesures concretes que ajudin a la supervivència i la modernització dels eixos 
comercials que hi ha  dins de la trama urbana. No volem que els carrers de Mataró 
esdevinguin un desert comercial.   
 
En aquest sentit, proposem que l’Ajuntament impulsi la creació d’una moneda local, 
complementària de l’euro i amb suport digital, per tal de propiciar nous models de consum i 
noves pautes en les relacions comercials, destinades a incentivar la proximitat i la 
responsabilitat social en les compres. D’aquesta manera es podrà augmentar l’impacte de la 
despesa pública (via subvencions, salaris de treballadors municipals, compra a proveïdors) en 
el comerç local i incrementar la circulació del diner entre els comerços de Mataró.  
 
Pensem que la política més sensata, a mig i llarg termini, passa per retenir a la nostra ciutat la 
riquesa que produïm i la moneda local pot ser un bon instrument per assolir aquest propòsit. 
 
La moneda local ha de servir per promoure i dinamitzar el comerç local; per a millorar la 
viabilitat de les nostres empreses; per a fomentar l’ocupació i el treball estable i de qualitat; 
per a reduir les emissions de CO2 i protegir el medi ambient; per a afavorir un consum 
responsable i de proximitat; per a impulsar les relacions veïnals i enfortir la cohesió social; per 
a enfortir el sentiment de pertinença i el nostre compromís amb la comunitat; per a impulsar la 
innovació tecnològica a través del Tecnocampus;  per a crear dinàmiques de transformació 
econòmica i social i per a impulsar la incipient xarxa d’economia social i solidària de Mataró. 
 
Proposem que l’Ajuntament de Mataró adapti a la nostra realitat un model de moneda local 
com el de la Grama, implantada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; el de la 
Turuta, en funcionament ja fa anys a Vilanova i la Geltrú,  i tantes d’altres que funcionen al 
nostre país i que s’emmirallen en experiències ben consolidades en d’altres països com és el 
cas de la moneda local de Bristol. Mataró no s’ha de quedar a la cua en la 
implantaciód’alternatives al model de consum i comerç actual. 
 
Per aquest motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple que l’Ajuntament de Mataró els 
acords següents: 
 

- L’Ajuntament de Mataró estudiarà la millor manera per a implantar a partir de 2019 una 
moneda local que convisqui amb l’euro i compti amb una plataforma de suport digital, 
amb l’objectiu que la despesa pública beneficiï el petit i mitjà comerç de la ciutat.  
 

- L’Ajuntament de Mataró cercarà la complicitat de les entitats comercials i veïnals, dels 
consells municipals sectorials, de la Xarxa d’Economia Solidària i del Tecnocampus 
per desenvolupar un projecte consensuat de moneda local, que sigui viable i 
innovador. “  

 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, destaca alguns aspectes positius: Estímul de l’economia, comerç 

local, consum responsable i de proximitat, creació d’ ecosistemes col·laboratius, transformació 
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del comerç local a traves d’una xarxa comercial amb valors socials, multiplicació del fluix de 

circulació de diners al territori, augment de les vendes i rendibilitat, ocupació a través de 

l’estímul dels comerços locals i, per últim la participació ciutadana. Per tot això, votarem a 

favor. 

 

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

abracen els projectes que ens aportin una millora de les condicions de treball i la vida dels 

Mataronins. Aquest proposta no està demostrat que aporti res. A dia d’avui, hi ha xarxes que 

existeixen no son serioses ni ambicioses per Mataró. Per això nosaltres no donarem suport. 

 

 

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

que no considera una prioritat, i no veuen la proposta adequada. A més tenim dubtes de la 

seva aplicació així com la seguretat. Votarem en contra. 

 

 

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

suport. A Santa Coloma hi ha més de 200.000 habitants. El tema és que està funcionant a 

Barcelona, i és un tema social, que fa que flueixi l’economia, genera una societat 

col·laboradora, amb valors i enriquint la societat. Posa els diners al servei de les persones i no 

a la inversa. Entenc que sigui difícil d’entendre en un sistema capitalista que aglutina riquesa a 

mans d’uns quants. S’ha de ser valent i generós, i tenir ganes de trobar la igualat social, i això 

representa un compromís. Impedeix la corrupció i l’ acumulació de riquesa. Dona oportunitats 

al teixit comercial, permet l’ intercanvi, les relacions humanes. La nostra major feblesa és la 

solitud. Si tot això genera una millor distribució de la riquesa, aprofitem-la. Ens sembla una 

molt bona proposta. 

 

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

Ciudadanía, diu que la part expositiva vincula la moneda local a una sèrie de béns dels 

comerç local. No té relació ni vinculació alguna entre medis i finalitats. Pensem que no s’ha de 

crear una moneda local, amb la tecnologia que tenim, no és una necessitat. No és un servei 

demanat, llavors, no ho creiem convenient i no li donarem suport. No té cap incidència, tenim 

suficients medis de pagament actualment. Hi ha més coses en què destinar els recursos. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que el seu vot 

serà favorable. Al nostre programa electoral del 2015, i ho tornarem a posar al 2019 portàvem 

això basat amb les experiències de Bristol o localitats de Suïssa. El sistema té un efecte 

multiplicador sobre la despesa local i permet que els diners durin més temps dins del circuit de 

la ciutat i facilita la propensió a comprar en els comerços locals. Esperem que s’estudii la seva 

implantació l’any vinent. 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que està 

molt bé l’idea d’una moneda local, de ser més sostenibles, fomentar el comerç, però quan vaig 

més enllà no li veig recorregut. És cert que a altres llocs està funcionant, però no tenim les 

dades del retorn a la ciutat. A Santa Coloma, si que han cursat 100.000 € però no el retorn ni 

com ha canviat això els hàbits de consum dels ciutadans la posada en marxa dels diners 

locals. Des de la regidoria farem arribar a tothom les necessitats d’invertir a la nostra ciutat, i 

cada comerciant haurà de seguir les seves pròpies estratègies comercials individuals. No he 

fet el càlcul, però imagini que tots aquests treballadors de l’Ajuntament que no son de la ciutat 

hagin de cobrar part del seu sou en moneda local i fer una despesa on no viuen. Tenim 

nosaltres la potestat de dir on s’han de gastar els diners? Crec que no és la nostra 

responsabilitat. He trobat un article interessant del Sr. Sunyer, on indica moltes de les bondats 

que comenteu, però també l’altre cara de la realitat. He tret dos temes que m’han semblat 

interessants, un és el local centrisme, un mercat tancat, restringint el número de productes, i 

incideix de manera negativa al comerç. Tot plegat pot acabar amb un efecte contrari i que els 

comerços augmentin el valors dels seus productes i perjudicant els compradors. No crec que 

estiguem preparats per conviure amb altra moneda. Per tot això el nostre vot serà contrari. 

 

 

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

exposa que la proposta de la CUP el que diu és estudiar-la. Tots els pros i contres es poden 

estudiar per la seva implantació o no. A Santa Coloma després de dos anys estan començant 

a tenir fruits, els quals son voluntaris, ja que les persones s’adhereixen voluntàriament. Per 

intentar-ho i estudiar-ho és viable. Per això el govern votarà a favor. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix 

a tots els grups que hagin valorat la implantació d’una moneda local i que aquesta proposta 

prosperi. El debat posa en existència un eix esquerrà molt marcat, i nosaltres ens reafirmem. 

L’administració Pública pot i ha de tenir la possibilitat d’intervenir en l’economia, que afavoreixi 

la cohesió local i la distribució de la riquesa i fluxos que es generen a la ciutat. Pensem que es 

una proposta de transformació social, que requereix un ampli consens. Un apunt a la Sra. 

Guillén: Recordo un predecessor seu, que aquest tema el tenia damunt la taula, per tant, no 

entenc el posicionament, penso que una abstenció hagués estat millor. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: 10, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

Abstencions: Cap.  

 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup 

municipal Socialista. 
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19  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER 

DONAR RESPOSTA ALS GREUS PROBLEMES QUE TÉ L’ESCOLA 

MARIA MERCÈ MARÇAL. 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“En el curs 2016-2017 van sorgir problemes de detecció de legionel·la en les condicions de les 
aigües del centre. Durant l’estiu de l’any 2017 es van fer una sèrie de tractaments destinat a 
erradicar aquest problema i que l’abast d’aigua fos en tota la seguretat que es desitja.  
 
El greu ha sigut que en el curs 2017-2018 s’ha tornat a repetir el mateix problema el que ha 
generat problemes greus d’higiene i de qualitat de vida. Si bé és veritat que s’ha mantingut un 
servei alternatiu de subministrament d’aigua pel fet de no funcionar la xarxa primària ha fet 
que coses tan importants com les dutxes no hagin funcionat durant tot el curs. 
 
No és presentable en un món en què la tecnologia ha aconseguit que un home arribi a la lluna 
que els responsables de l’ajuntament de Mataró no hagin aconseguit erradicar la legionel·la. 
 
Donat que estem una altre vegada en període estival en més acte per fer els tractaments i 
reparacions necessàries per solucionar definitivament aquest problema és prou que demanem 
al Ple que aprovi els següents punts d’aquesta proposta de resolució. 
 

1. Aprovar que Govern Municipal s’apliqui amb la màxima urgència i implicació en 
solucionar definitivament els problemes de subministrament d’aigua a l’escola Maria 
Mercè Marçal. 
 

2. Que independentment de la forma de contractar a l’empresa o empreses que han de 
donar solució a aquest problema s’inclogui una clàusula de penalització important 
respecte a l’import del contracte i vinculat a aquest import. En què l’empresa, com a 
mínim, ens asseguri i ers responsabilitzi que no tornarà a sortir un altre focus de 
legionel·la com a mínim als dotze mesos següents. 
 

3. Comunicar aquests acords a l’AMPA, al claustre de professors i al personal no docent 
de l’escola Maria Mercè Marçal dels acords aprovats en aquest ple i el nostre 
compromís pel normal desenvolupament de les activitats a l’escola.” 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, presenta el prec següent: ens ha agradat 

l’argument de la proposta que ens fa entendre que com l’home ha arribat a la lluna qualsevol 

cosa serà possible. M’agrada perquè aquesta frase serveix per tot, i quan ho justifica tot, és 

possible que sigui perquè no diu res. Crec que no hem de fer demagògia. S’han detectat 

anomalies i s’han posat els medis necessàries per resoldre. Aquest problema és tècnic. Amb 

tots els respectes pensem que la proposta és poc constructiva i electoralista. Ens resulta 

revelador que el tercer punt de la proposta digui “posar en coneixement de l’AMPA i 

professorat l’aprovació de l’acord com el compromís del desenvolupament normal de l’activitat 

a les escoles”. Sense dubte, aquest punt no busca una solució sinó propaganda. D’aquesta 

manera, nosaltres votarem en contra. 

 
 

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

que tots som receptius a aquest tema. És una realitat de com ha estat aquest centre educatiu, 

per tant nosaltres votarem a favor, però la part resolutiva al punt 2, és el que ens crea més 

dubtes per la seva viabilitat. Vull pensar que ja es porten a terme mesures preventives en els 

edificis municipals, sobretot a les escoles per prevenir la legionel·la. Estaré expectant a la 

intervenció del govern municipal perquè es dona a entendre que el Govern no fa els deures. 

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

pensa que no és una proposta de resolució, però tampoc ho era la del PP amb el pla de 

mobilitat. Em sorprèn què depèn de qui fa proposta de resolució, s’aprovi o no. Aquesta no és 

una proposta de resolució, és una necessitat i per tant no cal que la aprovem en ple per 

solucionar-ho. El punt és que l’escola Maria Merce Marçal no te aigua. Llavors, no sé cap a on 

van les propostes. Entenc que el Govern posarà una solució el més aviat possible. Tinc la 

sensació que coses que es podrien resoldre en comissió informativa, no se’n parlen i ens 

veiem obligats a portar-ho en forma de proposta de resolució. Per tant, penso que aquesta i 

altres propostes no compleixen els requisits de propostes de resolució. Entenc que està feta 

amb la voluntat de posat remei a una situació complicada i per tant, si es vota votarem que sí i 

si no, ja veurem. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que costa 

molt d’entendre aquesta proposta, és una mica dispersa. Primer: a la comissió informativa 

penso que s’hauria d’ haver parlat d’aquest tema. És un tema greu en un sector vulnerable. 

Estem parlant de nens i legionel·la. Hagués estat molt positiu posar-ho sobre la taula. Votar-la 

en contra a mi no m’ha sortit de l’ànima, ja que és un tema de salut pública. Vull pensar que 

s’estan complint totes les normatives. Estarem a sobre i espero que el regidor doni les 

respostes de forma clara i ens expliqui quin és el full de ruta que s’està seguint. EL tema del 

concurs, dono per fet que els concursos es fan.  

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

aquesta proposta, si que s’ha d’exigir a qui correspongui solucions eficients, però pensem 

que, és possible arreglar aquestes situacions sense arribar a fer una alarma social. Reconec 

que és un problema, que el Govern donarà solució, però formulada en aquesta forma de 

proposta de resolució ens veiem obligats a votar en contra. 

 
 
 

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

que temes de salut pública s’han de buscar solucions, i és en l’únic que estem d’acord. No 

entenem que volen dir. Tractar aquesta qüestió com si fos un tema administratiu, no és 

correcte, ja que persegueixen esgarrapar uns quants vots positius, sense tenir en compte 

l’alarma social de la ciutadania. Recordar que, aquest Ajuntament fa anys que contracta 

empreses de seguiment i inspeccions de la refrigeració de l’aigua, sempre amb qüestions 

preventives. El nostre vot serà contrari. 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que no és una qüestió política és una obligació, on s’activa el 

protocol, sense decisió política. La seguretat dels ciutadans ha d’estar per damunt de tot. Hi 

ha un protocol a seguir depenent del circuit, d’alt risc o baix risc, i en aquest cas, ha passat a 

ser d’alt risc per la tipologia del circuit. En aquest moment, la competència la té la Generalitat, 

juntament amb nosaltres. Quina és la periodicitat de les revisions i controls d’aquestes 

empreses que es contracten? Revisió general de neteja de forma anual, de dipòsits i 
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acumuladors trimestral, conservació i neteja dels punts terminals mensuals, purga de 

vàlvules, acumuladors, tractament d’aigua mensuals, de manera setmanal les aixetes, 

diàriament, pels interins controls de dipòsits. Per tant, no és una qüestió política. Les 

actuacions que es van fer quan es va detectar va ser: Instal·lació d’una aixeta paral·lela per 

garantir l’aigua a l’escola de forma immediata. Anul·lació del punt de la cambra higiènica, 

reforma estructural, modificació del ramal, instal·lació d’un filtre. Si hi ha famílies que es 

poden quedar tranquil·les son les de Maria Mercè Marçal. En data 12 de juny de 2018 

s’obtenen els resultat analític negativament. Se’ls hi dona prioritat absoluta per qüestions de 

seguretat. El pressupost es de 35.000€ perquè s’ha d’actuar. 

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

Ciudadanía, manifesta que és cert que es va crear un circuit alternatiu, però aquest circuit no 

solucionava el problema de les dutxes, i que el subministra d’aigua no és el mateix que el que 

toca. Greu és que aquest problema és del curs 2016 -2017 que per aquesta data, ja vareu fer 

intervencions, i no han estat suficients, ja que al següent curs estem en la mateixa situació: un 

circuit alternatiu, i amb les molèsties que comporten, sense dutxes, etc. Llavors, aquesta 

proposta vol aconseguir els medis per esmenar la situació. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 7,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (1), 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).   

Vots en contra: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

Alternativa (1) i corresponent a les regidores no adscrites (2). 
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Abstencions: 1,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya.  

 

 

 

 

20  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA NO 

ADSCRITA PER TAL D’EFECTUAR UN ESTUDI PER LA 

IMPLEMENTACIÓ DE COBERTES VERDES ALS EDIFICIS DE 

TITULARITAT MUNICIPAL. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la proposta de resolució 

següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'estalvi energètic, l'eficiència i la sostenibilitat dels edificis s'han convertit en elements 
imprescindibles en els entorns urbans. Són una de les principals preocupacions de la 
ciutadania i, en correspondència, haurien de ser-ho de les institucions. 
 
Les exigents mesures provinents d'Europa en matèria de sostenibilitat i els reptes fixats per 
2020 fan necessària l'aplicació de noves polítiques que redundin en la millora de la qualitat de 
l'aire urbà i en la disminució tant d'emissions de gasos d'efecte hivernacle com de la despesa 
energètica en la regulació tèrmica dels edificis. 
 
Presentem una mesura que està estesa en ciutats europees i de recent aplicació i regulació 
en algunes ciutats de l'Estat, com per exemple Barcelona. Es tracta de les cobertes verdes, 
que consisteix a habilitar el terrat de l'edificació per albergar vegetació, la qual minora els 
gasos d'efecte hivernacle emesos a la ciutat i augmenta la inèrcia tèrmica de l'edifici posat que 
la capa vegetal funciona com a aïllant tèrmic. 
 
Encara que sembla un fenomen bastant recent, als països escandinaus es porten usant des 
de fa segles. Alemanya els va donar a conèixer en els seixanta. La ciutat de Copenhaguen, 
nomenada Capital Verda Europea en 2014, és un altre dels exemples de l'aplicació d'aquesta 
mesura. 
 
Els beneficis de les cobertes verdes són múltiples. Al costat dels avantatges citats 
anteriorment, també destaca la possibilitat que serveixin com a horts urbans o la seva 
capacitat d'absorbir fins al 80% de la pluja, per la qual cosa eviten possibles inundacions. 
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No hem d'oblidar que suposa, també, una mesura educativa i una acció que respon a la 
defensa del medi ambient. 
 
En definitiva, l'aplicació i regulació de les cobertes vegetals. Els sostres verds es converteixen 
en una eficient mesura per reduir les emissions de C02 a l'atmosfera i regular la temperatura 
dels edificis, reduint així la despesa en aire condicionat o calefacció i millorant, en resum, la 
qualitat de vida de veïns i veïnes. 
 
Per tot l'exposat, aquesta regidora no adscrita proposa els següents ACORDS: 
 
1.Estudiar la possibilitat d'implementar la mesura de cobertes verdes en edificis de titularitat 
municipal. Aquest estudi haurà de ser presentat en un període màxim de 6 mesos 
 
2. Informar a la ciutadania i donar a conèixer aquesta iniciativa.”  
 

 

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

manifesta que els hi sembla molt bona idea però nosaltres ens abstindrem, perquè demanar 

aquest estudi és enrederir el tema quan ja existeix un, seria més efectiu fer-ho amb una 

campanya com han fet a Barcelona: “Qui té una coberta té un tresor”, perquè es parlaria 

d’edificis i pressupostos concrets amb molta més efectivitat. Ens semblaria millor que les 

cobertes verdes també anessin en els edificis privats, perquè tenen moltes més aplicacions 

com l’hort urbà, zona de captació d’energia, us recreatiu. I la ciutat sortiria més beneficiada, 

també hem de tenir en compte que molts edificis municipals tanquen a les tres, per això 

hauríem de ser més ambiciosos i anar més enllà.  

 

 

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

projectes funcionen molt bé i estem a favor, però no es pot proposar com un altre estudi amb 

el poc temps que queda de mandat, primer s’hauria de contestar als anteriors estudis que hi 

ha. Tenim altres urgències com el replantat de l’arbrat, l’adequació de les zones verdes. Les 

idees son molt bones quan es poden posar en pràctica i son efectives. L’eficiència energètica i 

d’estalvi dins dels edificis crec que és més important que les cobertes verdes, ja que i encara 

hi ha molts edificis que no la compleixen. Ara mateix no tenim pressupost per engegar noves 

coses i primer s’han d’atendre les més urgents i necessàries. Nosaltres ens abstindrem.  
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La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, manifesta que el seu posicionament serà positiu però creiem que la proposta és 

poc concreta, pobre en contingut i que sis mesos és molt poc temps. També pensem si cal 

rehabilitar terrats quan tenim a l’abast espais d’obres per usar, com zones de gespa seca, on 

es podria posar plantes aromàtiques que no tinguin tanta necessitat de reg. De tot el que s’ha 

dit dels beneficis com l’aïllament tèrmic, la reducció de CO2, l’augment de la capacitat de 

retenció d’aigua, el 80% és bastant atrevit i discutible però us deixeu coses tant importants 

com què al ser un eina paisatgística pot ser una atracció turística, protegeix del soroll 

disminuint els decibels, allarga la vida de les impermeabilitzacions i crea un habitat natural per 

animals i plantes augmentant la biodiversitat, també millora l’eficàcia dels aparells solars 

disminuint la temperatura de la superfície. També creiem que es podrien plantejar a les noves 

edificacions i no rehabilitar els edificis existents perquè és molt car fer la impermeabilització. El 

tema dels horts urbans ja pertany a un altre debat i hauria d’estar enfocada a terrats de 

comunitats de veïns. També s’ha de tenir en compte que som un país que patim sequera i no 

ens podem comparar amb altres països europeus i hauríem d’estudiar el cost de l’aigua. En 

conclusió és una proposta pobre. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, subscriu el que ha dit la 

regidora Gonzalez. Hi ha coses que s’han retardat com ara els horts urbans. Recolzarem la 

posició que adopti el govern i veurem si hi ha estudi o no, si es promourà a les noves 

edificacions en comptes de les antigues on el cost seria inviable. Votarem allò que voti el 

govern en aquest punt.  

 

 

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

suport tot i compartir opinió amb moltes coses que s’han dit, com que ens passem mig mandat 

estudiant, però també crec que aquesta proposta tindria cabuda dintre del pacte ciutadà per a 

la sostenibilitat. Li donarem suport perquè el govern sabrà com donar-li el seu espai i formar 

part del suport en buscar energies sostenibles i atacar el canvi climàtic, ja s’estudiarà sí ha de 

ser en edificis existents o no, però és una bona iniciativa en el projecte de mitigar el canvi 

climàtic que s’haurà de portar a terme d’aquí al 2030. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, diu que el seu posicionament serà favorable perquè comparteixen 

la filosofia i objectius de la proposta. Tot i que s’han de concretar moltes coses l’estudi no 

parteix de zero, perquè hem identificat cobertes a edificis municipals on es poden instal·lar 

plaques fotovoltaiques o cobertes verdes, per tant una part de la feina ja està feta i ajudaria a 

complir el termini de l’estudi en 6 mesos. Per aprovar s’ha d’estudiar, hagi que estudiarem la 

proposta. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix totes les aportacions, sobretot 

les constructives. Posar de manifest que no som els únics que hem presentat un estudi avui. 

El canvi climàtic ens afecta a tots i hem de tenir una ciutat mes amable mediambientalment 

parlant i més ara que s’ha presentat el Pla del medi ambient.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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 de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a les regidores no adscrites (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

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

VOLEMataró (1). 
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PRECS I PREGUNTES 
 

 

A continuació el Sr. Alcalde disposa el tractament del punt de l’ordre del dia núm. 31 perquè 

es fa esment al servei del Mataró Bus, i consta que hi ha treballadors a la sala, i sinó hi ha 

inconvenient per part dels regidors, avançaríem el punt, perquè puguin sentir el que volem dir 

i no s’hagin d’esperar, ja que potser ni tan sols arribarem a aquest punt. 

 

 

31   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ RESPECTE AL SERVEI DEL MATARÓ BUS I LES 

RELACIONS CONTRACTUALS QUE MANTENEN AMB 

L’AJUNTAMENT. 

 

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

següent: 

 
“La memòria històrica és valida fins i tot per les relacions contractuals que manté aquests 
consistori amb les seves concessionàries de serveis públics, amb especial interès en el 
transport públic urbà (Mataró Bus). 
 
Fa temps que aquests consistori espera un plantejament seriós de concurs públic i una bona 
estratègia i planificació del servei de busos, prorrogat des de el seu contracte inicial per dos 
cops. 
 
Es conegut pels 27 Regidors/res que formen el consistori, les incidències greus patides pels 
treballadors, les diferents denúncies contra l’empresa i continuació i amb l’ intenció de 
mantenir viva la memòria, recordaren algunes de les sentencies que ha perdut l’empresa 
Avanza en Mataró contra els/les treballadors/res:  
 

• Sentencies perdudes per imposar” sancions i/o coaccions” indegudes: 
1. 2011 La treballadora administrativa (M.T.G). Dona 
2. 2014 Sanció molt greu a altre dona (M.J.O) amb un expedient obert durant 8 

mesos, el gerent acaba negociant amb la treballadora l’expedient i queda per 
una falta més lleu. (La sanció bé donada per un incident a cotxeres). Dona 

3. Dels esmentats exemples i expedients oberts a treballadors, els quals ens 
consten més però posem aquests com a exemple, esperant que el Govern en 
la resposta completi l’ informació. 
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4. 2017 Acomiadament improcedent a un sindicalista J.L., el treballador recupera 
la seva feina a traves del judici que li dona la raó (després de patir tot tipus 
increpàncies verbals i per xarxes socials). 

5. 2017 A.R altre expedient obert i passat d’una tipificació de molt greu a lleu, 
previ pas pel despatx del gerent, negociació prèvia i sofriment durant mesos. 

6. Durant el mateix anys tenim coneixement que s’expedienten a cinc treballadors 
més, utilitzen el que semblen dinàmiques “coaccionadores”i que segueixen un 
patró per part de l’empresa, imposant pressió i por als i les treballadores. 

7. 2018 L’empresa torna a perdre un altre judici contra la treballadora N.M. que 
finalment es acomiadada en circumstàncies, prou discutibles, tant es així que el 
jutge estima revocar totalment la sanció imposada per l’empresa. Dona 

8. Tenint en compte que l’empresa té diferents denuncies davant Inspecció de 
treball i requeriments.  

9. A més cal afegir un reiterat incompliment de la llei d’igualtat, incompliments de 
regulacions, temps de descans, vacances, indignitat dels WC, etc, etc.... 

 
Degut aquests fets, el GM de VOLEMataró formulem al Govern Municipal les següents 
qüestions: 
 

1. S’ha obert expedient a l’empresa Avanza desprès d’analitzar les denúncies i 
sentencies? 
Quina sanció s’ha tipificat? Es pensa prendre mesures al respecte? 

2. Quines explicacions i justificacions dona l’empresa? S’ha establert un protocol 
d’actuació entre empresa i ajuntament per re-dirigir totes aquestes incidències? 

3. El Govern s’ha reunit amb els treballadors damnificats i els ha demanat disculpes, per 
no haver complit amb la seva responsabilitat de control? 

4. Es coneixedor el Govern que aquestes males praxis d’Avanza les aplica i els 
treballadors les pateixen en diferents territoris de l’estat espanyol? 

5. Pensar requerir el Govern a l’empresa per que acompleixi amb la llei d’igualtat? S’han 
posat mediadors professionals donat el clímax laboral viscut?  

6. S’estan preparant els plecs de condicions? Quant tindrem la data de la propera reunió 
per parlar del concurs del Mataró Bus? Faran més propostes? Quines? 

7. Es coneixedor el govern de la desinformació que fa el portaveu del Grup Municipal del 
PP de Mataró? Pensa el Govern tranquil·litzar als treballadors i explicar la subrogació i 
els seus drets amb els sindicats? 

 

Creiem que es important que el govern de la ciutat aclareixi la subrogació i garanties dels 
treballadors i no doni espai a pàbuls de cap partit. Molt més en quant amb informació correcta 
es demostra que estan acusant falsament i difamant, per no parlar de la confusió i por que 
ficant entre la plantilla del Mataró Bus que no s’ho mereixen.” 
 
 

 

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

manifesta que tot i que són 15 preguntes aniré contestant-les: No s’ha obert expedient a 

l’empresa Avanza, perquè l’Ajuntament també té sentències favorables i desfavorables i fem 

acomiadaments improcedents com moltes empreses importants i no posarem cap sanció 
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perquè aquestes coses passen. No prendrem mesures al respecte perquè no hi ha cap 

sentència que ens obligui. Ens hem reunit moltes vegades amb els treballadors, sindicats, 

empresa i comitè d’empresa perquè és com sempre es fa. No ens hem reunit amb els 

treballadors damnificats directament perquè els interlocutors són els sindicats i el comitè , com 

passa a qualsevol altra empresa. La normativa de contractació pública preveu que si una 

empresa té una sentència, no podrà concursar o licitar durant un temps determinat, i no tenim 

cap constància de que l’empresa Avanza tingui cap sentència que l’impedeixi concursar a 

qualsevol part del territori espanyol. No hi ha cap sentencia que digui que hem de suspendre 

el concurs vigent amb aquesta empresa. Sobre el tema de la igualtat, fins ara no hem tingut 

cap denúncia sobre això. Sí que volem anar millorant la presència de dones en el Mataró Bus 

perquè són minoria i estem treballant per aconseguir-ho. Sobre el tema del mediador, si els 

sindicats consideren que ens necessiten estem disposats a col·laborar, sempre i quan la 

petició vingui de les parts que correspon. També s’estan preparant els plecs.  

 

 

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

servei de la població, el servei públic depèn de nosaltres per tant s’ha de donar una resposta 

més contundent i seriosa. Imagino que en els plecs de condicions recolliran el tema de les 

sancions, perquè sinó continuaran fent de les seves Fomento, Mataró bus. Perquè aquí ha 

hagut coacció i perseguiment sindical.  

 

 

 

21   - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’APARCAMENT AL PASSEIG 

MARÍTIM. 

 

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

Ciudadanía, presenta el prec següent: 

“Estamos a las puertas de la temporada de playa en que muchos ciudadanos de nuestra 
ciudad y de otras más o menos cercanas aprovechan el buen tiempo para disfrutar de forma 
específica y mayoritaria de la playa de nuestra ciudad especialmente en días de fiesta y fines 
de semana. Esta tan buena noticia implica problemas colaterales de movilidad. En especial el 
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difícil problema del aparcamiento, por ello instamos a los responsables de movilidad a que en 
estos momentos puntales de necesidad de más aparcamiento se acuerden medidas 
extraordinarias encaminadas a tal fin y por ello solicitamos: 

Primero: Que en dichos momentos se estudie la necesidad o posibilidad de anular ciertas 
zonas donde existen señales de prohibido aparcar, como por ejemplo al final de la riera de 
Sant Simó pasado el subterráneo que accede a la playa. Igual que otras zonas que se habían 
utilizado para aparcamiento y que en los últimos años se ha prohibido.  
 
Segundo: Que se habilite un carril extra de aparcamiento en la Ronda Cervantes, como ya se 
ha utilizado en otras temporadas. Igualmente estudiar la posibilidad de hacer lo mismo en 
otras zonas a las que un carril extra de aparcamiento en batería no afectaría a la movilidad de 
la ciudad, como por ejemplo poner un carril de aparcamiento extra en la Ronda Barceló.” 
 

 

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

que no es pot tornar a habilitar la riera de Sant Simó perquè així ho va requerir l’ ACA, que va 

prohibir aparcar a la riera i al seu voltant, i desprès de l’episodi de la tortuga creiem que 

preservar un tros de la platja a l’estacionament és positiu. Hem d’estudiar en el Pla de 

Mobilitat l’estacionament a la zona de platja, per cotxes i altres mitjans de transport.  

 

 

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

Ciudadanía manifesta que no poden fer res en aquest sentit, però tots els ciutadans de 

Mataró creiem que és un dret poder accedir a la platja i és també un gran desig. Hem de fer 

tot el que calgui per facilitar l’aparcament a la platja.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que va rebre la Carta de Costes quan 

compartíem govern amb el grup de Convergència, i el que volien era que poséssim un mur de 

pedra per evitar que la gent aparques allà, encara gràcies que negociant ens van permetre 

posar una cadena més discreta. Vostè que sempre defensa a l’estat li prego que ens ajudi a 

fer difusió d’aquesta carta que ens va enviar la Direcció General de Costes.  
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22  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’ACTIVACIÓ AUTOMÀTICA 

DELS SEMÀFORS. 

 

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

Ciudadanía, presenta el prec següent: 

 

“Conocemos que hay unos semáforos más modernos que se activan con un mecanismo de 
control de remoto que muchos invidentes tienen y que les facilita la movilidad por la ciudad. 
 
Pero nos plantean que cuando se activa el semáforo para poder conseguir que se ponga rojo 
para los vehículos y poder cruzar la calle no se activa el mecanismo sonoro con lo cual de 
hecho no sirve para nada porque si no oyen el semáforo no saben si pueden cruzar. Con lo 
cual tienen que utilizar el mecanismo mecánico de pulsar el botón del semáforo. Con las 
dificultades que tiene para ellos localizarlo. 
 
Por ello presentamos este ruego para que nos sea contestado en el Pleno con las diferentes 
cuestiones  
 

1. ¿Son conscientes de esta problemática?  
2. ¿Tienen algún informe técnico respecto a la dificultad o no de hacer las adecuaciones 

técnicas cuando un mecanismo telemático solicita poder atravesar por un semáforo no 
solo se ponga rojo para los vehículos sino que se active la señal sonora? 

3. ¿Hay algún plan para adecuar los semáforos que no tienen esta tecnología telemática 
y que funcionan únicamente con medios mecánicos pasar a esta tecnología?” 

 
 

 

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

exposa que te un informe de quan va fer aquesta consulta Esquerra Republicana, el passaré 

a tots els grups, on posa al detall de tots els semàfors de la ciutat que porten aquest dispositiu 

i estaven espatllats en aquell moment. Hi ha 152 passos de vianants dotats amb senyal 

acústic per tant 304 semàfors sonors, uns 80 semàfors sonors no funcionen bé, segons l’últim 

inventari de desembre de 2017. La seguretat és una prioritat del govern municipal i ja hem 

donat instruccions per a la reparació d’aquests semàfors, i per això s’ha de reservar una 

partida de 40.000€.  Els equips ja estan encarregats i s’instal·laran tant aviat els entreguin. 

Passarem a tots els grups la informació perquè és un tema d’interès general. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía dona les gràcies per les seva resposta i la traslladaré al col·lectiu que té aquesta 

problemàtica. 

 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN RELACIÓ A 

LA REPLANTACIÓ D’ARBRES. 

 

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

següent: 

 

“Des de fa dos anys comptem amb el “Pla Director de l’arbrat viari de Mataró”, un bon 
document de 64 pàgines molt ben elaborat pels tècnics de la casa als quals volem agrair un 
cop més la seva feina. 
 
Després de llargues reivindicacions de grups de l’oposició, entre els quals ERC-MES, 
d’associacions veïnals i molts ciutadans, finalment aquest any 2018 l’ajuntament a tornat a 
replantar arbres a la ciutat. 
 
El 16/01/18 es va formalitzar finalment el contracte “Servei de replantada de l’arbrat viari i 
zones verdes de Mataró” i està previst que es replantin arbres des de començament d’any fins 
just abans de les eleccions de maig de l’any vinent. 
 
És un contracte que compte amb un Plec de Prescripcions Tècniques molt treballat, de 40 
pàgines (cal dir que data del gener del 2017 i no entenem perquè es va trigar tant a licitar) i 
inspirat amb el Pla Director. Al citat Plec es detallen molt acuradament tot tipus d’aspectes 
relacionats amb el contracte: procediment de plantació, tutors, època de subministrament i 
plantació, qualitat de la planta, alçada dels arbres fins a les primeres branques i d’altres. 
 
Respecte a l’alçada dels arbres fins a les primeres branques estableix que l’inici de la copa ha 
d'estar a un mínim de 2,25 m de la base. 
 
A ERC-MES hem volgut comprovar si els arbres replantats complien aquesta alçada, amb el 
següent resultat: 
 
Carrer Prat de La Riba:      de 6 arbres plantats, cap compleix la mida. 
Carrer Moreto:                  de 10 arbres plantats, 7 no compleixen la mida 
Carrer Colon:                      de 7 arbres plantats, 6 no compleixen la mida 
Ronda de la República:    de 17 arbres plantats, cap compleix la mida 
Avda. President Macià:      de 6 arbres plantats, 5 no compleixen la mida. 
Pg. Ramon Berenguer III: de 12 arbres plantats, 9 no compleixen la mida 
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Rda. Jacint Verdaguer:     de 13 arbres plantats, cap compleix la mida 
Rda. Doctor Turró:            de 34 arbres plantats, 30 no compleixen la mida 
Rda. Roca Blanca:            de 10 arbres plantats, 9 no compleixen la mida 
Via Europa:                       de 34 arbres plantats, 32 no compleixen la mida. 
 
És a dir, de 149 arbres plantats que hem comprovat 134 no acompleixen la mida (un 90%). 
No hem comprovat tots els arbres plantats fins ara a tot Mataró, però pensem que aquest 
estudi és una mostra significativa. I el resultat no ens agrada gens. Cal dir que l’empresa 
encarregada de la plantada ja ha presentat les primeres factures i han estat acceptades per 
l’ajuntament. 
 
D’altra banda, al carrer Fídies i una part del carrer Hèl·lade, on es van arrenjar voreres i 
arrencar 27 arbres i estaba previst tornar-ne a plantar 27 més, al final només n’han replantat 
14 (la meitat) i han tapat amb panot els 13 escocells restants. 
 
I per acabar, dels aproximadament 120 arbres del Parc de la Pollancreda n’hi ha una 
setantena (gairebé el 60%) que tenen tot l’aspecte que siguin morts i no tenen ni una fulla 
verda a aquestes alçades, i segons el contracte de replantada no està previst replantar-los. 
 
El grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta: 
 
1) Com es permet que l’empresa planti la majoria d’arbres sense acomplir el Plec de 

Prescripcions Tècniques? 

2) Per quin motiu el carrer Fídies i una part del carrer Hèl·lade s’han quedat amb la meitat 
dels arbres i s’han tapat els escocells? 

3) Substituiran els aproximadament 70 arbres morts del Parc de la Pollancreda?” 

 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, respon que el Plec de condicions tècniques deia que el tronc ha de 

ser únic i sense codominàncies i amb una alçada mínima des de la copa a la base de 2,25m. 

els tècnics diuen que això s’ha de complir en els arbres de copa ocupats i no en la resta 

d’arbres com els fletxats on ha d’haver una única guia i la capçada ha de representar el 50% 

de l’alçada. A la llista que ha presentat no hi ha cap arbra copat, tots són fletxats o arbustos 

en port arbori, per tant no ha de tenir la copa a 2,25m, i per tant compleixen els plecs de 

prescripcions tècniques. Referent al carrer Fídies, dir-li que els arbres inicialment plantats 

eren massa grans per la vorera existent portant problemes d’accessibilitat i seguretat, per això 

s’han canviat per uns que estiguin a la mida de la vorera i així evitar aixecaments. Per tant les 

espècies replantades en els dos carrers esmentats responen a les necessitats dels mateixos.  
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix el detall a la 

resposta però crec que no són totalment adequades. Reitera que en els carrers Fídies i 

Hèl·lade, s’han planta menys arbres dels que diu el projecte tècnic. 

 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

PROGRÉS DELS PACTES POLÍTICS DEL PAM 2016 EN RELACIÓ A 

SERVEIS BÀSICS A PRESTAR A LA CIUTADANIA PER REALITZAR 

ENTERRAMENTS D’ALTRES CONFESSIONS. 

 

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

següent: 

 

“Des de començament de mandat, hem anat proposant cada any la necessitat d’abordar 
projectes relacionats amb aquests serveis a prestar de forma general als ciutadans, fent 
especial èmfasi en els Serveis Funeraris Universals. 
 
Responent a les al·legacions al pressupost de ERC-MES, el govern es va comprometre a: 
“Estudiarem viabilitat propostes que siguin respectuosos amb els diferents ritus, recuperarem 
projectes”, (fent referència a un projecte treballat ja l’any 1999 i aprovat definitivament pel Ple 
Municipal de Mataró, encara que mai s’ha executat), que preveia al cementiri de Les Valls una 
àrea orientada a satisfer aquestes necessitats i poder fer enterraments segons els principis 
establerts a l’Islam. 
 
En resposta a la pregunta formulada al Ple de desembre de 2017,  el govern es va 
comprometre a crear l’espai de treball que permetés avençar en aquest tema durant el primer 
trimestre de 2018.  
 
En conseqüència, donat que fins el moment cap iniciativa concreta ha estat presentada, el 
grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formula la següent pregunta:  
 
- Quan es materialitzarà aquest compromís?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, diu que te un compromís ferm en materialitzar aquest assumpte i 

abans de que finalitzi el mandat es concretarà un full de ruta per fer-ho realitat. S’ha de tenir 

en compte que el nostre cementiri municipal és un servei concessionat i qualssevol 

modificació s’ha de realitzar en el marc de la regulació de la concessió. Havien unes obres 

previstes que no es van arribar a fer per culpa de la crisi però que finalment s’han pogut fer 

que han estat la rehabilitació de la porxada, impermeabilització de la coberta, revestiments 

interiors i exteriors, reforç estructurals amb perfils d’acer revestits i actuacions a la cúpula de 

la capella. Ara que ja ens hem posat al dia ja es pot donar resposta als ciutadans musulmans 

per ser enterrats a la nostra ciutat; el 25 de juliol es va fer una trobada conjunta amb els 

serveis municipals d’equipaments, igualtat i ciutadania, direcció del cementiri municipal i les 

entitats musulmanes per intercanviar informació i establir una dinàmica d’actuació conjunta. 

Aquesta trobada va ser positiva perquè es van aclarir dubtes i es va compartir la informació. 

Els dies 11 i 18 de juliol tindrem més trobades i comptarem amb la participació del Afers 

religiosos de la Generalitat. Estem treballant amb totes les parts implicades per poder fer 

realitat aquest dret fonamental.  

 

 

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

vegada respongui a una necessitat sentida per part de tots i del govern perquè és una 

obligació universal i precisament per això s’haurà d’arribar a un acord amb la Concessionària.  

 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ACCÉS 

I MOBILITAT A LES PLATGES DE MATARÓ. 

 

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

següent: 

 



 70 

“La temporada d’ús intensiu de les platges de Mataró ja ha començat. El front marítim de la 
ciutat és una de les parts més ben valorades pel veïns de Mataró i també pels visitants, tot i 
les dificultats d’accés  i mobilitat que presenta. 
 
L’any passat, com els anteriors, es van reproduir greus problemes de circulació al passeig 
marítim, arribant nombrosos dies a produir-se un notable caos a les zones de la riera de Sant 
Simó, Centre Natació Mataró i les cases del Callao. 
 
Propiciar un ús obert, inclusiu i popular de les platges, guinguetes, instal·lacions esportives, 
Port i passeig marítim, tant pels ciutadans de Mataró com per aquells de fora de la  ciutat, 
passa forçosament per la millora de les condicions de mobilitat, aparcament i accés tant en 
vehicle particular com sobretot en transport públic i bicicleta. 
 
És per això que des del GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES formulem la següent pregunta: 
 
- Té previst el Govern municipal algun pla per a la millora de l’accés, circulació i aparcament a 
la Zona del Front Marítim de la ciutat?  
 
- En anys anteriors el GM ERC-MES havia proposat l’intensificació del servei de transport 
públic per portar persones cap a la platja a través de minibusos. També àrees per 
estacionament segur de bicicletes? Han valorat aquestes propostes de mobilitat? 
 
- I parlant de mobilitat, ha renunciat ja oficialment el govern a aprovar el Pla de Mobilitat durant 
aquest mandat? Si no és així, quan pensa el govern presentar el Pla de Mobilitat de Mataró? “ 
 

 

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

que hi ha el compromís de tenir el pla de mobilitat el mes aviat possible i tot i que no s’ha 

canviat sí que hi ha una actualització de l’evolució. El tema del bus no està inclòs en la 

proposta de les noves línies o els microbusos per la platja i els barris no estan contemplats. El 

reforç d’horaris dels busos que van per la carretera a l’estiu, es pot estudiar per incloure-ho 

als plecs, per tal què tinguin més freqüència de pas a l’estiu. El que sí estem estudiant és tenir 

els aparcaments de bicis a tota la ciutat i llocs clau com l’estació de Renfe o a la platja. 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que amb la seva 

resposta es demostra la mancança de no tenir el pla de mobilitat. També diu que el pla serà el 

mateix però amb retocs, no pot ser el mateix perquè s’han posat nous aparcaments, nous 

sistemes d’aparcament, zones taronges i ja no estarà l’àrea del Corte Inglés per les 

sentències que han hagut, per tant no pot ser el mateix. Però estem contents de que hagin 

aparcaments de bicicletes. 
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26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

L’ESTUDI DE LA POSSIBILITAT DE CREAR UNA FUNERÀRIA 

MUNICIPAL. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“Al Ple Municipal de l’1 de juny del 2017, el nostre grup municipal va formular un prec al 
Govern perquè realitzés un estudi sobre la possibilitat de crear una funerària municipal.  
 
En aquell prec, demanàvem que l’estudi es realitzés en un termini màxim de sis mesos, cosa 
que ens semblava un període de temps raonable.  
 
Com a resposta, el regidor delegat de Serveis Centrals ens va dir que no es podien negar a 
estudiar per poder donar resposta a aquell prec. Que seria difícil perquè a la concessió li 
quedaven un munt d’anys. Però que farien l’estudi.  
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal d’ICV-EUiA, preguntem:  
 
- Tenen fet aquest estudi?  
 
- Quan el tindrem? “ 
 

 

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

que després d’estudiar els costos per fer la funerària, veiem que no ho podem assumir 

directament i seria absurd assumir-ho indirectament per evitar una nova concessió. Però sí 

algun dia fos possible, el que si es podria fer és modificar l’ordenança de serveis funeraris 

perquè tal i com està impedeix la competència en el sector, inclús en el privat. Per tant em 

comprometo a l’estudi de la difícil viabilitat de fer la funerària i de l’estudi per a la modificació 

de la ordenança.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que els sistemes de referència seus estan caducats, marxaré 

en uns mesos i li pregunto si tindrem el tema de la ordenança que ja li havíem demanat abans 
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de que marxi ? No digui que l’estudiarà si no ho ha fet en un any i mig. Si us plau modifiquin la 

ordenança i enviïn-me-la.  

 

 

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

exposa que donaran resposta a l’estudi del servei funerari, i no s’ha de fer un estudi de 

modificació de l’ ordenança sinó una proposta de modificació de l’ ordenança. 

 

 

 

27  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE EL DIA MUNDIAL DE LA SÍNDROME DE 

DOWN. 

 

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

el prec següent 

 
 
“Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) sempre hem apostat per la 
màxima visualització del col·lectiu de persones amb la Síndrome de Down, ja que considerem 
que s'han d'anar trencant cada vegada més els tòpics que hi ha i que per sort cada cop van 
disminuint. Malgrat que encara queda per fer, i és per això que volem que l'Ajuntament de 
Mataró faci un pas més endavant i celebri el dia Mundial de la Síndrome de Down a la ciutat 
que es celebra el 21 de març. 
 
La societat cada vegada integra més aquestes persones, però encara queda molt per fer. És 
per això que creiem important la seva visualització, perquè quan més es visualitza aquest 
col·lectiu, més tòpics es poden trencar entorn de ells. Són persones que malgrat tenir la 
Síndrome de Down poden fer vida com qualsevol altre. 
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) que sol·licitem al 
govern municipal els següents precs: 
 
1.- l'Ajuntament de Mataró a partir del pròxim any 2019 celebrarà el dia Mundial de la 
síndrome de Down, sobretot col·laborant amb les diferents entitats que tenim a la ciutat i 
treballen en torn aquest col·lectiu. I fent visible quelcom a la façana de l’Ajuntament.  
 
2.- L'Ajuntament de Mataró buscarà la fórmula per fer més visible aquest col·lectiu, no només 
en el Dia Mundial de la Síndrome de Down, sinó durant tot l'any.” 
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, 

manifesta que l’Ajuntament de Mataró dona molta importància al personal que treballa amb 

persones amb discapacitats diverses. A la Fundació fa molts anys que treballen pels drets de 

les persones amb discapacitat intel·lectual. El 13 de desembre és el dia de les persones amb 

discapacitat on l’Ajuntament col·labora activament i el 21 de març també commemora la 

síndrome de Down. Per això proposarem que el que fem des de l’Ajuntament continuï amb el 

suport de les campanyes amb aquestes entitats i sumar esforços tots.  

 

 

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

que li sembla bé i en el prec ja mencionem a la Fundació Maresme però des de l’Ajuntament 

ens hem de posicionar i fer alguna cosa en aquest dia senyalat. Hi ha conscienciació social, 

però cada cop més al nostre país neixen menys nens amb la síndrome de Down degut a les 

proves de prevenció que hi ha durant l’embaràs i que provoca que moltes dones decideixin 

finalitzar la vida d’aquests nadons. De cara a la galeria hi ha molta conscienciació però les 

dades són las que són. Accepto i agraeixo aquest prec perquè aquest col·lectiu té dret de 

viure amb dignitat i també personalment crec que tenen dret a néixer.  

 

 

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

manifesta que tothom té dret a néixer però la dona que porta aquest ser també té dret a 

decidir. Mataró està compromesa amb les entitats que treballen en les discapacitats diverses i 

hem fet una proposta de resolució per els especials olímpics.  

 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER CELEBRAR A MATARÓ 

L’ESDEVENIMENT “LICEU A LA FRESCA”. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 
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“El projecte Liceu a la fresca, hereu del Liceu a la platja, va començar el 2015 amb el propòsit 
de treure l’òpera del teatre i portar-la a l’espai públic. Vista avui, aquella primera edició va ser 
modesta perquè només es van instal·lar pantalles per veure La traviata en catorze municipis 
catalans. Tres anys després, la retransmissió de l’òpera Manon Lescaut, de Puccini, que es 
representarà al Liceu el dissabte 16 de juny es podrà seguir en 300 poblacions tant del 
Principat com del País Valencià, les Balears, la resta de l’Estat i Andorra, i per primera vegada 
també de Portugal, la Catalunya Nord i Sardenya (l’Alguer). El president del patronat de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, calcula que hi haurà més de 100.000 
persones seguint l’òpera, a les quals cal sumar totes les que la vegin a casa a través de la 
retransmissió del canal 33, La 2 i la Ràdio i Televisió de Portugal.  

En total hi haurà 305 punts de retransmissió: 276 a Catalunya (cinc dels quals a Barcelona i 
sis a la Catalunya Nord), 25 a la resta de l’Estat (dos a Madrid), dos a Portugal (Porto i 
Lisboa), un a Andorra i un altre a l’Alguer. Respecte a l’any passat, el creixement és més que 
notable: de169 pantalles a 305”. (Ara.cat – 12/06/2018)  

Mataró va ser, el 2016, una de les poblacions que va participar al projecte “Liceu a la fresca”, 
retransmetent en directe l’òpera “La Bohème”, a la Sala d’Actes de la Fundació Iluro. Aquesta 
iniciativa d’Ajuntament i Fundació Iluro no ha tingut continuïtat. 

Ja abans, el 2008, el Teatre Monumental s’havia estrenat com a equipament cultural integrat a 
la Xarxa Transversal d'Activitats Culturals, a través del projecte "Anella cultural" per aprofitar 
l'ús intensiu d'Internet de banda ampla, retransmetent en directe l'òpera "Les noces de Fígaro" 
des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.  

Per aquest motiu, cara a futures edicions, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula el 
següent  prec:   

1) L’Ajuntament de Mataró, s’adherirà a la xarxa de 305 punts de retransmissió del “Liceu a la 
Fresca” cara a futures edicions.” 

 

 

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

Cultura, diu que la Direcció de cultura es va posar en contacte amb l’organització del Liceu a 

la Fresca per participar-hi, el pressupost que ens van donar era molt elevat, 5.000€, i ho vam 

descartar, a part s’havien de sumar les cadires, personal, que encara ho encariria més. Per 

poder adherir-nos a la xarxa de 305 punts de transmissió del Liceu a la Fresca, ho haurem de 

tenir en compte pels pressupostos del 2019 o bé distribuir el pressupost que tenim d’un altre 

manera. És molt interessant que aquest acta formi part de la nostra agenda cultural però s’ha 

de valorar el cost.  
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29  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE LES MÀQUINES DE “VENDING” A TOTS ELS EDIFICIS 

PÚBLICS MUNICIPALS. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 

“En molts plens s’ha parlat de la salut i en tenir hàbits alimentaris de forma sana. En el Pla de 
Salut Pública 2017-2020 s’aborda la salut de forma global des de totes les polítiques. Segons 
aquesta línia de treball cal formular polítiques globals i transversals amb l’objectiu de protegir i 
millorar la salut de la ciutadania. 
 
Sabem per l’Informe Nielsen que el 65% de la població està disposada a deixar de menjar 
greixos i reduir sucres.  
 
Hem de fer que l’alimentació saludable sigui una realitat i l’hem de fer tendència. 
 
Dit tot això, hem notat que les màquines de “Vending” en els edificis municipals tenen el 
mateix tipus de menjar poc sa.  
 
Aquesta proposta és perquè en les màquines de "Vending" s'eviti els greixos, els sucres i la 
sal. I què s'inclogui begudes saludables com el te o el cafè de comerç just, la llet descremada, 
el suc sense sucre afegit i productes com a amanides o aperitius saludables. Aliments poc 
elaborats i processats, Intentant eliminar “la comida basura”. 
 
Per la qual cosa plantegem al Consistori el següent: 
 
1. Substituir els productes de les màquines de “Vending” dels edificis municipals amb 
productes saludables i treure de la circulació tot el referent a productes amb greixos i 
ensucrats. Donant prioritat als productes de kilòmetre 0.  
2. Donar coneixement a la ciutadania perquè també prengui consciencia dels beneficis 
que comporten tenir els hàbits saludables en l’alimentació, fent més publicitat. 
3. Instar a les empreses de Vending, que distribueixen els seus productes a la ciutat de 
Mataró, ho facin amb productes saludables.” 
 
 
 

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

accepta el prec, de fet vam fer una proposta de salut pels treballadors municipals i el que van 

fer és instal·lar màquines d’autocontrol de la salut on et diuen si tens sobrepès, i vam tenir un 

debat on al menys als edificis municipals hauríem de tenir màquines amb aliments i begudes 

saludables. Salut laboral té la proposta i ja informarem de com va. El que estem fent a les 
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escoles, a traves del càtering i a traves dels plecs, és no permetre la pastisseria industrial. Per 

tant informaré de les gestions fetes pels hàbits saludables dels treballadors municipals i poder 

plantejar-ho per altres equipaments que no controlem nosaltres.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix l’acceptació del 

prec i diu que el prec està fet amb la col·laboració d’ERC. 

 

 

 

 

30   - PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA 

RESPECTE A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’AMIANT 

APROVADA EN DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2016. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la pregunta següent 

 

 

“Recordar que l’any 2001, l’amiant va ser prohibit (ús, comercialització i distribució), a 
Espanya. 
 
Recordar que es tracta d’un material amb efectes cancerígens, i que entre els anys 30 i el 
2001 milions de tones d’amiant va ser utilitzades a tot l’Estat en molts sectors però 
principalment en el sector de la construcció. 
 
Recordar que el risc provocat per l’amiant no és únicament una qüestió medioambiental, 
també ha generat un problema de salut laboral pels treballadors. 
 
A Mataró hi ha molts edificis que contenen amiant, aquí els adjunto 2 fotografies del pavelló 
d’esports Josep mora de titularitat municipal, ubicat al carrer Padrós, i seu de la Unió 
Esportiva de Mataró. Va estar construït als anys 60 i la teulada de grans dimensions està 
coberta amb plaques d’amiant. 
 
Respecte als acords que es van aprovar en relació a la proposta de resolució en data de 3 de 
novembre de 2018. 
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S’ha elaborat un cens d’instal·lacions amb amiant, com a mínim de les que són de titularitat 
municipal?  
 
S’ha posat en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant instal·lat als edificis públics 
municipals? 
 
S’ha fet la campanya d’informació i sensibilització sobre els riscos de l’amiant, especialment 
adreçada a les comunitats, indústries i propietats particulars on es detectin instal·lacions que 
continguin aquest material? 
 
S’ha instat al Consell Municipal de Salut a debatre tema i estendre el coneixement d’aquesta 
problemàtic tant en l’àmbit general com als serveis sanitaris de la ciutat? 
 
L’Ajuntament de Mataró s’ adherit a la iniciativa “Amianto Cero en Europa” 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, responent a la primera pregunta diu què tenim identificats aquests 

11 edificis amb coberta de fibrociment, 6 són esportius, 2 administratius 2 culturals i 1 centre 

cívic i la superfície aproximada és de 7.976m2. A la segona pregunta, en el pla  de 

manteniment d’equipaments municipals s’ha fet una estratègia pel manteniment complint 

l’àmbit normatiu i el manteniment correctiu. El manteniment preventiu i substitutiu es programa 

segons la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament perquè el cost total d’aquestes actuacions 

és de 1.500.000€. En els darrers anys s’han retirat 670m2 de plaques de fibrociment en 

cobertes, baixants i plaques que ha costat 64.000€. Recordar què es va substituir la coberta 

del gimnàs de l’escola Angela Bransuela. Les actuacions programades són: Retirada i 

substitució de la coberta de l’edifici del Carreró de 162m2 i una inversió de 23.300€. Les 

actuacions pendents de programar són: Resta d’instal·lacions valorades en 1.500.000€ en un 

temps de execució de 4 anys. Des del Servei de Salut Pública coordinat amb el Departament 

de Salut de la Generalitat s’ha fet campanya de sensibilització i informació a la ciutadania i 

agents implicats. Contestar que no estem adherits a “Amiant Zero a Europa”, però fem 

seguiment d’aquestes iniciatives i de les accions que promou aquesta xarxa.  

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita dona les gràcies per les respostes.  
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32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ATACS A ENTITATS I 

SIMBOLOGIA RELIGIOSA A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“A les últimes setmanes s’han produït a la nostra ciutat atacs contra la seu d’entitats de caire 
religiós en forma de pintades insultants i també pel que hem pogut saber i comprovar contra la 
creu que hi ha sobre la porta d’accés al Cementiri dels Caputxins on es poden observar 
impactes d’algun objecte contundent. 
 
Aquests atacs no són nous, llançament de pintura contra la façana de la Basílica de Santa 
Maria de Mataró i pintades ofensives s’han produït en més d’una ocasió i insults i menyspreus 
a les xarxes socials també els hem pogut llegir tots i totes.  
 
Entenem que aquests fets no són compartits per la immensa majoria de mataronins que volem 
el respecte per tothom sigui creient o no, o pensi com pensi, però ens preocupa que aquests 
fets puguin anar a més perquè, tot i que, per sort, no són freqüents, sí que es van repetint en 
el temps i finalment podrien tenir la qualificació de delictes d’odi que els fan especialment i 
greument rellevants. 
 
I és per aquest motiu que presentem les següents preguntes: 
 
1.-S’estan investigant els fets als quals fem referència? 
2.-Es té coneixement sobre l’autoria dels mateixos? 
3.-Quants fets d’aquest tipus es tenen referenciats des de principi d’any?  
4.-Quines actuacions s’han portat a terme des de l’Ajuntament per reparar els danys 
produïts?” 
 
 

 

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

exposa que està pendent fer un llistat d’aquests atacs per si realment són actes contra 

confessions; del tema de la Creu no tenim constància si té relació l’un amb l’altre. Dir que 

sobre la pintada de la confraria, vam tenir una reunió amb la confraria i policia local per fer un 

seguiment amb fotografies i proves cal·ligràfiques per si en un futur es repeteixen els fets, de 

moment està considerat com un fet aïllat i no hi ha constància de denuncia penal. Quan 

tinguem el llistat veurem sí són delictes contra confessions i tractar-la mes endavant.      
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que no ha quedat clar si els danys a la Creu no s’han detectat i si es repararan, perquè són 

molt evidents.  

 

 

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

que el Servei de manteniment ja te constància d’això i s’ho miraran. A nosaltres ens consta 

com un acte vandàlic i no com a delicte contra confessions.   

 

 

33  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE S’INVESTIGUI SI S’ESTÀ 

TRAMITANT LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REGULARITZAR 

A PERSONES IMMIGRADES DE MANERA FRAUDULENTA A MATARÓ. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Hem rebut informacions per diferents vies que entitats o persones particulars estaven actuant 
com a gestories encobertes a la nostra ciutat oferint a persones en situació irregular al nostre 
País la regularització de la seva situació a canvi de sumes que arriben fins als 3000€. 
 
Coincideixen algunes d’aquestes persones que es dediquen a fer aquesta activitat en “negre” 
amb grups relacionats amb ocupacions il·legals d’habitatges de les quals hem tractat 
abastament durant aquests anys i per tant ens sembla versemblant que això s’estigui produint. 
 
Ens sembla del tot inacceptable perquè pot constituir un doble frau, primer perquè les 
persones que paguen aquests diners no tenen cap garantia i per tant estan patint una estafa i 
segon perquè constitueixen un frau en treballar en “negre” i una competència a les empreses 
de la ciutat que amb totes les garanties ofereixen aquests serveis. 
 
Entenem que cal combatre aquest tipus de pràctiques fraudulentes fora dels circuits legals, 
garantistes i reglamentats que tots i totes ens hem donat i és per aquest motiu que presentem 
al Govern Municipal el següent Prec: 
 
-El Govern Municipal investigarà i comprovarà que aquestes pràctiques no s’estiguin donant a 
la nostra ciutat i en cas de comprovar-se que efectivament s’estan realitzant posarà a 
disposició de la justícia a aquells que les puguin desenvolupar, de la mateixa manera vigilarà 
que no s’estiguin produint a cap local municipal tal  com a nosaltres ens ha arribat que 
s’estava fent fins fa poc.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, diu 

que no consta cap denuncia d’activitat il·legal, però tenim la obligació d’estudiar-ho i dir que 

els delictes tant d’ocupació i empadronament il·legals ho estudien els Mossos i la seva 

resposta és que no hi ha denunciants perquè alhora ells també són víctimes, tot i que ho 

estan investigant, els resultats són escassos. Estudiarem la possibilitat d’utilitzar un local 

municipal. El circuit de l’empadronament és impecable, tot i que hi ha persones vulnerables 

que no tenen papers està funcionant correctament.   

 

 

34  -  PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA PER 

DOTAR ALGUN VEHICLE DE LA POLICIA LOCAL AMB 

DESFIBRIL•LADOR.  

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta el prec següent 

 

“La mort sobtada és un problema sanitari de primera magnitud i sense una ràpida actuació la 
majoria dels pacients morirà en minuts, per això la rapidesa de l’assistència sanitària és 
essencial. 
 
El desfibril·lador semiautomàtic és un aparell portàtil i la seva utilització està indicada per 
tractar les parades cardiorespiratòries o taquicàrdies, emetent un impuls de corrent continu al 
cor i restablint un time cardíac efectiu. S’ha demostrat pràctica,ment i científicament que els 
primers minuts després de succeir-se un atac al cor són vitals per al supervivència del que ho 
sofreix. En la majoria de successos, el vehicle de la policia local és el primer a arribar al lloc, i 
de tractar-se d’un problema cardiorespiratori, fent ús d’un DEA mentre que arriben els 
professionals sanitaris per a l’actuació corresponent, les possibilitats de salvar vides es 
multipliquen exponencialment. 
 
A Mataró veiem necessari que almenys un o dos vehicles de la nostra policia local portin un 
aparell desfibril·lador. 
 
Encara que hi hagin DEA’S en llocs públics i en privats és convenient, interessant i necessari 
que si més no, un dels vehicles policials en cada torn portin un aparell. 
 
No com una eina recurrent de la població, sinó com a efectes immediats d’atenció ciutadana. 
Sabem dels aparells fixos tant als edificis públics i privats i que fan la seva funció, però sovint 
la vida pen de molt poc temps i dins aquest de vegades no n’hi ha per recórrer a un 
desfibril·lador fixe. 
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Els nostres agents de la Policia Local disposen de la formació en primers auxilis i 
funcionament dels aparells DEA, per tant esta preparats, capacitats amb atencions de primers 
auxilis i de com aplicar un desfibril·lador a una persona que requereix atenció.  
 
El cost d’aquests aparells no és molt elevat per tant la inversió no és gran, i més si parlem de 
dotar un o dos vehicles policials per torn. 
 
Ara mateix a Barcelona ciutat, com a moltes altres poblacions del nostre territori, alguns dels 
vehicles de la guàrdia urbana estan dotats d’aparells DEA. 
 
Per to el que s’ha exposat anteriorment aquesta regidora demana al govern: 
 

-  Que s’incorporin DEA’s als vehicles policials (un o dos per torn) 
-  Que aquests vehicles vagin amb la identificació exterior del DEA 

  

 

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

que en aquest mandat els desfibril·ladors han estat una prioritat i ja hem posat mes de 40 

aparells en equipaments municipals i a la via pública i hem avisat a Protecció Civil. Tenim el 

mapa per posar-les a les instal·lacions públiques i no públiques. Sobre posar-los en els cotxes 

policials, acceptem el prec, i els nous cotxes híbrids que es comprin per la policia tindran 

instal·lats DEA’s, aproximadament seran 3 cotxes amb DEA’s , de manera que sempre hagi 

un al carrer. També cada any es fa un curset del DEA i l’any passat es va fer a la Policia 

Local, el cost és de 3.500€ que serà sufragat per la Diputació de Barcelona.  

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, dona les gràcies per acceptar el prec.  

 

 

Sent les 24 hores del vespre, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present 

acta que signa amb mi. Certifico.  

 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


