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ACTA NÚM. 08/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE JUNY DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de juny de dos 

mil divuit, essent les 19:10 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CiU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA    (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 6 de l’ordre del dia 

VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO Regidora no adscrita   

 

És excusat el Sr. Juan Manuel Vinzo Gil, regidor del grup municipal Socialista.  
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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 

5075/2018 de 4 de juny 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de juny 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 7 de juny de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 

deliberar els assumptes consignats en el següent  
 

ORDRE DEL DIA 

 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de a sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018. 

 

 

2  DESPATX  OFICIAL 
  

 

 DICTAMENS 

 

 ALCALDIA 

 

3 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 4934/2018 de 31 de maig, relatiu a la 
Presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. 

 

 

 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

  

 Servei de Gestió Econòmica 

4 Aprovació de l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 11.032.150,78 

euros, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018. 
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 Servei d’Ingressos 

5 Aprovació del nou conveni de col•laboració en matèria de gestió cadastral entre la 
Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Mataró. 

 

 

 Direcció de Recursos Humans 
6 Aprovar la modificació de l’article 25.2b del Text Únic dels Acords Municipals de 

funcionaris complement específic de nocturnitat 

 
 

 

 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 

 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

7 Aprovació proposta de modificació de l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural del 

Montnegre i el Corredor, dintre del terme municipal de Mataró 
 

8 Deixar sense efecte l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la 

parcel•la  43, situada al carrer del Tennis núm. 33 de Can Quirze. 
 

 

 

 CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 

 Serveis d’Espais Públics 

9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 14-5-2018 relatiu a 
l’aprovació del “Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils del municipi de Mataró”. 

Import 1.115.609,30 euros (IVA Inclòs).  

 
10 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 14-5-2018 relatiu a 

l’aprovació del “Pla Director de l’Enllumenat Públic de la ciutat de Mataró”. Import 

7.339.755,79 euros (IVA inclòs) 

 
 

 

 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

 

 Habitatge 

11 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 4-6-2018 relatiu a l’aprovació 

del Pla Local d’Habitatge de Mataró. 
 

 Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 4-6-2018 relatiu a l’aprovació 
del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023. 
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 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè 

la ciutat de Mataró s’involucri activament amb el moviment Special Olympics. 

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

Popular, amb el suport de CIU, ERC-MES i VOLEMataró, a favor de l’exercici de la 

llibertat d’expressió als espais públics de la ciutat. 
 

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per a la 

instal.lació d’una porta automàtica en la planta baixa de l’Ajuntament. 

 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per la promoció de la música en viu a Mataró. 

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

per què l’Ajuntament de Mataró doni suport a les entitats i associacions mataronines 

per l’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades que va entrar en vigor 
el 25 de maig. 

 

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

Ciudadanía sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els 
espais públics i el mobiliari urbà 

 

 
 

 PRECS I PREGUNTES 

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

l’obertura del pati de l’escola Angeleta Ferrer. 

 

20 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es faci 
l’homenatge a les víctimes de la banda terrorista ETA prevista fa anys. 

 

21 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els 
nomenament regidors oposició per fer de jurat al concurs d’idees del Pla d’Impuls del 

Centre.   

 

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

 

23 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar una placa 
commemorativa que recordi als quatre alpinistes que van perdre la vida el setembre de 

1987 a l’expedició de Lots he Shar. 

 
24 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’aixecament de les vies del 

Tramvia a Puig i Cadafalch. 
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25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es 

comprovi la veracitat de les acusacions sobre assetjament laboral al Mataróbús. 

 
26 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’activació automàtica dels semàfors. 

 

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

 

28 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. 

 

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’actuació de la 
Policia Local a la platja de Mataró el diumenge 27 de maig. 

 

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 
sobre l’accés i mobilitat a les platges de Mataró. 

 

31 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. 

 

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

sobre la gestió dels esdeveniments de dissabte 2 de juny. 
 

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures que 

es van prendre davant l’anunciada manifestació del dissabte 2 de juny i la seva 
aplicació. 

 

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’acció 
anomenada “plantada de creus per la llibertat” portada a terme en una de les platges de 

Mataró. 

  

35 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el dia mundial 
de la Síndrome de Down. 

 

 

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 les 

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

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG DE 2018.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  
 

 A continuació l’Alcalde dóna compte de la carta que ha tramès al nou President de la 

Generalitat de Catalunya, felicitant-lo pel nomenament; a la carta li va recordar un seguit de 

temes i inversions pendents que té la Generalitat amb la ciutat de Mataró, com ara el de 

l’hospital de Mataró, desitjant que es puguin tractar i avançar en la seva execució. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que la carta ha estat 

enviada el 28 de maig i que aquests dies l’alcalde s’ha reunit amb els portaveus en varies 

ocasions en junta de portaveus, sense que se’ls hagués informat. En aquest sentit li expressa 

la seva molèstia al respecte, sense entrar en el contingut de la carta. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, s’afegeix 

al que ha dit el Sr. Teixidó. Havent tingut junta de portaveus, no se’ns va dir res i ahir es va 

enviar un correu, suposo que paral·lel al que s’enviava a la premsa. Jo sí opinaré sobre el 

contingut. Creiem que més que una carta, que hauria de ser de felicitació al nou President de 

Catalunya, sembla pensada per enviar desprès a possibles electors que no al President de la 

Generalitat. Ens sap greu que el nostre Alcalde estigui pensant més en la campanya electoral 

que no pas en l’any que li queda de mandat. Només és una opinió. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, garanteix que pensava només en aquests temes 

pendents, molts d’ells amb una certa urgència i era l’únic objectiu de la missiva. Accepta però,  

la crítica de que no s’informés a la junta de portaveus. 

 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, portaveu del 

grup municipal de Convergència i Unió. 

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

 

3  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 4934/2018 DE 31 

DE MAIG, RELATIU A LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA. 

 

 

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

 

DECRET 

4934/2018 de 31 de maig 

Assumpte: Presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. 

Òrgan: Secretaria General 
 

 

Els Estatuts de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena disposa a 
l’article 9 que el President del Patronat serà l’Alcalde de Mataró o  regidor en qui delegui.   
 
Per Decret 5443/2015 de 8 de juliol, vaig delegar la Presidència de la Fundació Privada 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena al regidor Juan Manuel Vinzo Gil. Degut a 
l’actual baixa per malaltia del Sr. Vinzo i el fet de no haver-hi vicepresident nomenat, es fa 
necessari que l’alcaldia recuperi temporalment la Presidència de la Fundació fins que es 
reincorpori el Sr. Vinzo. 
 
A la vista de l'exposat, i en virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,  
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RESOLC: 

 
Primer.-  Revocar el Decret 5443/2015 de 8 de juliol, i atribuir temporalment la 
presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a l’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri.” 
 
 

 

 

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Servei de Gestió Econòmica 
 

4   -  APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI, 

D’IMPORT MÀXIM 11.032.150,78 EUROS, AMB DESTÍ A FINANÇAR 

DIVERSES INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2018. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, retira aquest tema de l’ordre del dia. 

 
 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, portaveu del 

grup municipal de Convergència i Unió 

 
 
 
 

Servei d’Ingressos 
 

 

5   - APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE COL•LABORACIÓ EN 

MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA SECRETARIA D'ESTAT 

D'HISENDA (DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE) I L'AJUNTAMENT 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

 
1. En data 18 de desembre de 1997 la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del 
Cadastre) i l’Ajuntament de Mataró van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de 
gestió cadastral. D’acord amb les particularitats previstes en dit conveni, l’Ajuntament de 
Mataró va assumir per delegació les funcions relatives a la tramitació dels expedients de 
transmissions de domini (901) i dels expedients d’alteracions d’ordre físic i econòmic (902), 
així com actuacions de notificació de valors cadastrals i actuacions d’atenció al públic en el 
procés de revisió de valors cadastrals. 
 
2. En data 20 de febrer de 2018 va tenir lloc la reunió de la Comissió de Seguiment del vigent 
conveni de col·laboració, en la qual la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya va 
proposar a l’Ajuntament de Mataró l’adopció d’un nou conveni, amb la finalitat d’assolir els 
següents objectius: 
 
I) L’actualització de la realitat immobiliària existent. 

 
II) La millora de l’eficiència de la gestió pública, de conformitat amb allò establert a l’article 
48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i que té les següents 
finalitats: 
 

a) L’habilitació d’un conjunt d’instruments per permetre i garantir la permanent 
actualització del Cadastre sobre la base d’una gestió territorial desenvolupada en base 
a un mapa parcel·lari d’incidències o discrepàncies entre la informació cadastral i la 
realitat immobiliària. 
 

b) L’enfortiment de la cooperació entre l’Ajuntament i el Cadastre per tal de possibilitar la 
utilització de les eines i funcionalitats adequades per a la gestió del mapa parcel·lari 
d’incidències. 
 

c) L’establiment d’un escenari tecnològic i funcional que suposa un pas endavant en 
conjunt cap a un model de col·laboració cadastral integral que permetrà que 
s’incrementin els resultats assolits fins ara. 

 
 

Fonaments jurídics 
 

Primer: L’article 4 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI) estableix que la formació i el manteniment del 
Cadastre Immobiliari, així com la difusió de la informació cadastral és de competència 
exclusiva de l’Estat i que aquestes funcions seran realitzades per la Direcció General del 
Cadastre, directament o a través de les diferents fórmules de col·laboració que s’estableixin 
amb les diferents administracions, entitats i corporacions públiques. 
 



 10 

Segon: El Reial decret  769/2017, de 28 de juliol, de desenvolupament de l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública estableix que la Direcció General del Cadastre 
realitzarà les funcions relatives a la formació, el manteniment, la valoració i les altres 
actuacions inherents al Cadastre Immobiliari. 
 
Tercer: El Reial decret  417/2006, de 7 d’abril, de desenvolupament del TRLCI regula, entre 
altres qüestions, la col·laboració en la gestió del Cadastre entre l’Administració de l’Estat i les 
altres administracions, fixant el marc on han d’acollir-se els convenis que, sobre aquesta 
matèria, siguin subscrits, sens perjudici del que disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
règim jurídic del sector públic i de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 
 
Quart: L’article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, dels contractes del sector públic 
estableix que es troben excloses de l’àmbit de dita norma les encomanes de gestió regu lades 
en la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic. 
 
Cinquè: La disposició addicional desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LARSAL) disposa que els convenis de 
col·laboració que l’Estat celebri amb les entitats locals per a l’obtenció i el manteniment de la 
informació que hagi de ser subministrada per a l’aplicació dels tributs locals es regularan per 
la seva normativa específica. Dits convenis, que podran celebrar-se en règim d’encomana de 
gestió, de delegació de competències o mixt, no comportaran la transferència de mitjans 
materials ni personals, ni contraprestació econòmica de cap tipus entre les parts, atès que 
permeten millorar la recaptació tributària de les entitats locals que els subscriuen. 
 
Sisè: L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim del sector públic manifesta que la 
realització d’activitats materials o tècniques de la competència dels òrgans administratius o de 
les entitats de dret públic podrà ser encomanada a uns altres òrgans o entitats de dret públic 
de la mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seves competències estiguin 
aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics adients 
per a la seva realització. 
 
Setè: L’article 22.p) de la LRBRL disposa que és competència del Ple les atribucions que li 
hagin de correspondre per requerir una majoria especial. 
 
En aquest aspecte, l’article 47.2.h) de la LRBRL especifica que cal el vot favorable de la 
majoria absoluta del Ple per a l’adopció d’acords relatius a la transferència de funcions o 
activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o 
encomanes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin 
obligatòriament. 
 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer: Aprovar el nou conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral, en règim 

d’encomana de gestió, entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i 
l’Ajuntament de Mataró, contingut en l’annex adjunt. 
 
Segon: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’inici dels tràmits necessaris per la 

signatura del nou conveni de col·laboració. 
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Tercer: Autoritzar l’alcalde o el regidor o regidora en qui delegui, la signatura del present 

acord. 
 
Quart: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en 

el tauler d’edictes electrònic municipal.” 
 
 

 

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

que estem davant un acord per millorar la col·laboració entre administracions públiques relatiu 

a l’aplicació de nous mitjans telemàtics, ja que una bona informació és la base per a una bona 

política fiscal adequada a la realitat de cadascun dels ciutadans. Reclamen que tan hisenda 

com el cadastre siguin competència exclusiva de les administracions públiques catalanes. Per 

tant des de la CUP no avalarem la col·laboració amb hisenda de l’Estat espanyol, un ens que 

continua amb l’espoli del nostre país. Votarem en contra. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu 

del grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía. 

  
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

 

6   - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 25.2B DEL TEXT 

ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS DE FUNCIONARIS COMPLEMENT 

ESPECÍFIC DE NOCTURNITAT 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Fets 
 
En el si de la reunió de la Mesa General de Negociació del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró portada a terme en data 11 de juliol de 2017, es va acordar aprovar 
l’acord de govern municipal signat amb la representació dels treballadors de l’àmbit de la 
Policia Local de data 29 de juny de 2017, per a la resolució del conflicte col·lectiu del personal 
de la Policia Local, que incloïa un Annex de propostes de millora de l’organització i 
modificació de l’Acord de condicions del personal funcionari, entre els quals, en el seu apartat 
cinquè, es trobava el plus de nocturnitat.  
 
De conformitat amb el que es va pactar en dit acord, l’Ajuntament de Mataró i la part social 
han negociat en el marc de la Mesa Sectorial de la Policia Local i s’ha acordat en el de la 
Mesa General de Negociació del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, de data 24 
de maig de 2018, la modificació de l’article 25.2.b del Text Únic dels Acords Municipals 
Vigents (TUAM) sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró 2004-2007, quant al complement específic de nocturnitat, el qual 
restarà redactat en els termes següents: 
 
“b) Complement específic de nocturnitat 
 
El personal funcionari que presti els seus serveis de forma fixa  en jornada habitual nocturna, és 
a dir, des de les 22 hores fins a les 6 hores del matí, percebran un complement específic de 
nocturnitat, atenent la penositat de l'horari, segons la següent taula, amb valors de l’any 2017 (*) 
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Complement de nocturnitat 
Import mensual 

Inspector 919,88 € 

Sots-Inspector 734,42 € 

Sergent 665,62 € 

Caporal 559,64 € 

Agent 481,70 € 

 
Aquest complement específic, també el percebran els policies locals que treballin en jornada 
ordinària que es perllongui més enllà de les 22 h, o comenci abans de les 6 h del matí. En 
aquest cas s’aplicarà en proporció a la quantitat d’hores nocturnes treballades. 
  
El personal de la Policia Local  que presti els seus serveis de forma fixa en jornada habitual des 
de les 22:00 hores fins les 3:00 hores, percebran un complement específic de nocturnitat, 
atenent la penositat de l’horari, segons la següent taula, amb valors de l’any 2017 (*): 
 
 

Complement de nocturnitat 
Import mensual 

Caporal 358,16 € 

Agent 308,28 € 

 
 
El Complement s'abonarà per mesos vençuts. 
 
(*) Aquests imports s’actualitzaran anualment seguint les disposicions de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat” 
 
S’acorda que aquesta modificació s’aplicarà de forma efectiva a la nòmina del mes de juny i 
que, a la nòmina del mes d’agost, es regularitzaran les diferències en els imports percebuts a 
les nòmines de febrer a maig per aquest concepte”. 
 
 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 25 de maig de 2018.  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP en endavant), regula les matèries 
objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada 
Administració Pública. I, concretament, la lletra b) “ La determinació i aplicació de les 
retribucions complementàries dels funcionaris.”.  
 
L’article 33.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, 
estableix que correspon al Ple la fixació de la quantia de les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques dels funcionaris.  
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En virtut de l’anterior, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
PROPOSA al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l’article 25.2.b del Text únic dels acords municipals vigents sobre 

determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
relatiu al complement específic de nocturnitat dels funcionaris d’aquesta Corporació, amb la 
següent redacció: 
 
“b) Complement específic de nocturnitat 
 
 El personal funcionari que presti els seus serveis de forma fixa  en jornada habitual nocturna, 
és a dir, des de les 22 hores fins a les 6 hores del matí, percebran un complement específic de 
nocturnitat, atenent la penositat de l'horari, segons la següent taula, amb valors de l’any 2017 (*) 

 
 

Complement de nocturnitat 
Import mensual 

Inspector 919,88 € 

Sots-Inspector 734,42 € 

Sergent 665,62 € 

Caporal 559,64 € 

Agent 481,70 € 

 
Aquest complement específic, també el percebran els policies locals que treballin en jornada 
ordinària que es perllongui més enllà de les 22 h, o comenci abans de les 6 h del matí. En 
aquest cas s’aplicarà en proporció a la quantitat d’hores nocturnes treballades. 
  
El personal de la Policia Local  que presti els seus serveis de forma fixa en jornada habitual des 
de les 22:00 hores fins les 3:00 hores, percebran un complement específic de nocturnitat, 
atenent la penositat de l’horari, segons la següent taula, amb valors de l’any 2017 (*): 
 
 

Complement de nocturnitat 
Import mensual 

Caporal 358,16 € 

Agent 308,28 € 

 
 
El Complement s'abonarà per mesos vençuts. 
 
(*) Aquests imports s’actualitzaran anualment seguint les disposicions de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat” 
 
SEGON.- S’acorda que aquesta modificació s’aplicarà de forma efectiva a la nòmina del mes 

de juny i que, a la nòmina del mes d’agost, es regularitzaran les diferències en els imports 
percebuts a les nòmines de febrer a maig per aquest concepte. 
     
TERCER.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 

l’Ajuntament de Mataró. “ 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que votarà afirmativament. Ens sembla bé que la policia local millori les seves condicions 

laborals com a treballadors públics que són. La mateixa diligència i rapidesa que ha tingut 

aquest col·lectiu de treballadors públics de aconseguir el que demanaven, ho trobem a faltar 

en altres col·lectius. Per exemple tot el col·lectiu de treballadors de serveis socials que fan 

atenció directa al públic, que també tenen reconeguda la perillositat, i en canvi no s’ha fet 

efectiu ni s’ha aprovat com sí que s’ha aprovat el de nocturnitat. També recordar la situació 

que té el personal interí que treballa a la nostra casa. Molts porten 12 anys i hem permès 

aquesta situació d’interinitat que no ajuda als treballadors. Per últim el tema dels plans de 

carrera, del personal de carrera, que està aturat. És a dir, una sèrie de millores per tothom. 

Dona la sensació que quan un col·lectiu ve al ple a queixar-se obté fàcilment el que demana. 

Emplaçaria al Sr. Jérez perquè amb totes aquestes situacions laborals que s’estan negociant i 

estan en el mateix nivell que aquest plus de nocturnitat o de perillositat, s’arribi a un acord el 

més aviat possible. Dona la sensació que des de desembre que va marxar la cap de recursos 

humans, el tema de la millora de condicions laborals està aturat. 

 
 
 
 
La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, entén que no procedeix 

establir una regulació sectorial del complement de nocturnitat. Estem a favor de millorar les 

condicions de la policia local però resulta igualment sacrificat i penós el treball en torn de nit 

per a qualsevol empleat públic, amb independència del seu grup professional. Procedeix, com 

a complement retributiu, una regulació universal per a tots els empleats públics, per tal de no 

realitzar un tracte discriminatori. Per això aquest grup votarà en contra. 

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

Ciudadanía, es congratulen que les demandes laborals de la policia local s’hagin aconseguit i 

allò suposi un acord per tal de pacificar la situació d’aquest cos. És per felicitar-se d’haver 

arribat a aquest acord i entrar en una etapa de normalitat que ens interessa a tots.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

favorable. Comentar sobre la referència que ha fet la Sra. Polvillo a altres col·lectius sobre els 

complements de nocturnitat i perillositat, estic convençut que això es farà properament. 

 

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

que el plus de nocturnitat regulat específicament per a la policia local no treu que la nocturnitat 

està reconeguda per a tots els treballadors municipal a partir de les 10 de la nit, es a dir, el 

conveni, tant laboral com l’acord de condicions dels funcionaris, reconeix el treball nocturn 

entre les 10 de la nit i les 6 del matí, això és general. El que passa és que un col·lectiu el té 

regularitzat des dels anys 90 i altres no. El que estem fent és modificar un article que existeix 

al conveni des dels anys 90 o abans. Estem d’acord amb la Sra. Polvillo, hi ha diferents taules 

de negociació que marxen raonablement. Quant al tema dels interins, recordar que venia per 

normativa estatal, totes les administracions ens trobem en una situació semblant, només hem 

pogut cobrir vacants via interins. La majoria de vacants estan ocupades per persones que són 

imprescindibles per l’administració i porten molts anys treballant amb nosaltres i que les bases 

de la convocatòria d’aquestes places, han de tenir en compte els mèrits dels interins que 

estan treballant amb nosaltres. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

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

Abstencions: Cap.  
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CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

7  -  APROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE 

L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, 

DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

“La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals Protegits de Catalunya, regula el Pla 
Especial d’Interès Natural com a instrument de delimitació i establiment de les determinacions 
necessàries per la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es cregui 
necessària assegurar, d’acord amb valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, 
didàctics i recreatius que tinguin. 

Per Decret núm. 328/1992, de 14 de desembre, s’aprova el Pla d’espais d’interès natural de 
Catalunya, que delimita i estableix les determinacions necessàries per a la protecció dels 
Espais naturals descrits en el propi Pla.  

Vist que, en data 22 de setembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la 
Diputació de Barcelona van subscriure un Conveni marc amb l’objecte d’establir un marc de 
col·laboració en matèria d’espais naturals  i conservació de la biodiversitat i el patrimoni 
natural. 

D’acord amb la clàusula sisena del Conveni marc, per tal de concretar i desenvolupar els 
compromisos de les parts,  en diferents actuacions a realitzar, es crea un Grup de Treball 
format per dos representants de cadascuna de les parts signants del conveni marc que tindrà, 
entre d’altres funcions, la de proposar les actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni 
de referència. 

El grup de treball es va reunir en data 19 de novembre de 2014 i va proposar entre d’altres la 
modificació de l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural del Montnegre i el Corredor. 

En reunió del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, de data 17 de  maig 
de 2016, es va acordar enviar un escrit a la Generalitat de Catalunya sol·licitant que 
s’iniciessin quan abans millor els treballs tècnics necessaris, tot tenint en compte tant la 
participació dels municipis implicats en aquest àmbit territorial, com els treballs previs ja 
realitzats per delimitar el nou àmbit de l’EIN, a tal efecte es va crear un grup de  treball format 
per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que d'ara en endavant 
anomenarem Comissió mixta. 
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En sessió, de 18 de maig de 2017 del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el 
Corredor, els representants de la Comissió mixta van donar compte dels treballs endegats per 
elaborar la documentació tècnica necessària per a la tramitació del nou àmbit i van informar 
que es concertarien visites amb cadascun dels ajuntaments per a presentar la proposta 
tècnica treballada en els darrers mesos. 

El dia 7 de gener de 2016 es varen iniciar les converses entre els tècnics municipals i els 
representants de la Diputació de Barcelona de la Comissió mixta, que van informar de la 
proposta i van lliurar la documentació corresponent, que afecta al nostre municipi. 

En base a la proposta tècnica de l’Ajuntament de Mataró, a les posteriors converses amb la 
Comissió mixta i el corresponent intercanvi de documentació,  els Serveis Tècnics de la 
Diputació han elaborat la proposta adjunta de nova delimitació de l'Espai d’Interès Natural del 
Montnegre i el Corredor. 

En conseqüència, es proposa a l’aprovació del Ple l’adopció del següent:ACORD: 

Primer.- APROVAR, la proposta de modificació de l'àmbit de l'Espai d’Interès Natural del 
Montnegre i el Corredor, dintre de l’àmbit del terme municipal de Mataró. 

Segon.- SOL·LICITAR, a la Comissió mixta que tingui en consideració la modificació 
esmentada en el primer acord per a la  tramitació de la modificació de l'Espai d’Interès Natural 
del Montnegre i el Corredor. 
 
Tercer.- NOTIFICAR, els presents acords al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el 
Corredor, a la Diputació de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, en relació a allò 

comentat per la Sra. Calpe en Comissió informativa. Hi ha una sèrie de propietaris que al 2016 

demanen quedar fora dels límits. No he trobat a l’expedient cap referència que s’hagués atès 

o no aquesta petició i m’ha semblat entendre que aquesta primera delimitació es fa per ajustar 

d’una forma més raonable els límits, però que s’inicia en aquests moments un període 

d’al·legacions perquè els propietaris puguin formular les al·legacions pertinents per estar dins 

o fora del pla. 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, dona les gràcies 

Sra. Moreno per confirmar que s’havia contactat amb els propietaris a qui afectava aquest 

reajustament dels límits del parc. Em consta que s’ha fet i crec que és millor informar als 

propietaris que estan a prop del parc que una part de la seva finca quedarà afectat per 
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aquests límits. Ja sabem que les afectacions no els hi provoquen cap perjudici ni econòmic ni 

de cap altre tipus però és important que com Ajuntament donem aquesta informació. El 

document és correcte, s’ha treballat des de el 2016 i aprofito per agrair la feina que han fet en 

aquesta comissió la gent de la Diputació però especialment des de l’Ajuntament a la Sra. 

Rosa Busqué, que és qui ho ha treballat. 

 

 

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

Cultura, respon al Sr. Teixidó que l’acord que es prengui avui s’enviarà a la comissió mixta 

perquè tinguin en consideració aquestes modificacions. Ja han hagut al·legacions i s’han 

respost oportunament. En tot cas, el contacte amb cadascun dels afectats s’ha produït, estan 

recollits i com a tal es passaran a la comissió mixta. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

8  - DEIXAR SENSE EFECTE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ 

VOLUMÈTRICA I AJUST DE LÍMITS DE LA PARCEL•LA  43, SITUADA 

AL CARRER DEL TENNIS NÚM. 33 DE CAN QUIRZE. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“El 6 de març de 2018, Ferran Cañete Figueroa en representació de Gestions Patrimonials del 
Maresme, SL sol·licita deixar sense efecte l’Estudi de Detall ED-167 de l’any 2009,  que 
preveu la construcció d’un edifici destinat a residència sociosanitària, construcció a la qual va 
renunciar i va fer un centre de dia per a gent gran en l’edifici existent, per al qual va obtenir 
llicència d’activitats en exp. LLA-2010/0083. 
 
Té en tràmit una llicència de modificació de l’activitat, expedient LL-2017/0109, i l’ED-167 és 
un impediment en quant les modificacions sol·licitades al centre de dia no s’adeqüen a les 
previsions del mateix. 
 



 20 

Ferran Cañete Figueroa va ser el promotor de l’ED-167, aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament l’11 de juny de 2009,  i afecta únicament a la parcel·la 43 del Can Quirze, 
destinada a l’activitat de centre de dia de gent gran. 
 
A l’expedient de sol·licitud de llicència d’activitats en tràmit consta que: 
 
a) El canvi consisteix en ampliar la Sala Annexa de la planta primera per la terrassa existent, 
que ha estat tancada i afegida com a part interior de l’edifici. 
 
b) L’edifici existent dels plànols és el mateix d’abans de l’ED-167. 
 
L’administració ha d’acceptar la renuncia de drets dels interessat que no afecten a l’interès 
general, d’acord amb els articles 84.1 i 94 de la  Llei 39/2015, d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest cas l’ED-167 solament preveu l’ordenació volumètrica de l’edifici que tenia intenció 
de construir el promotor Ferran Cañete Figueroa, al qual va renunciar per adaptar l’edifici 
existent a Centre de dia i que té intenció de mantenir, sense afectació a l’interès general. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles esmentat; l’article 319bis de les Normes Urbaníst iques del Pla 
general d’ordenació; la disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 22.2.c) de la Llei de bases de règim 
local, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Deixar sense efecte l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la 

parcel·la 43, situada al carrer del Tennis núm. 33 de Can Quirze, promogut per Ferran Cañete 
Figueroa, i aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’11 de juny de 2009, per renuncia 
de la persona interessada a executar l’edifici previst. 

 

Segon.- Notificar-ho a les persones i serveis municipals interessats.”  
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Serveis d’Espais Públics 
 

9  - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 14-5-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL “PLA DIRECTOR DE LES 

ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI DE MATARÓ”. IMPORT 

1.115.609,30 EUROS (IVA INCLÒS).  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, dóna compte del següent:  

 

“En data 2 de maig de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla Director de les Àrees 
de Jocs Infantils del municipi de Mataró i el Pla d’actuació. 
 
Aquest Pla, degut al context de crisi no s’ha desplegat i, conseqüentment, es necessària 
l’aprovació d’un nou Pla que contempli tots els canvis normatius i necessitats dels darrers 
anys. 
 
Mataró disposa d’un total de 112 àrees de jocs, que comprenen jocs infantils, formades per 
502 elements. Tots els jocs que integren aquestes àrees han estat subministrats i instal·lats 
segons la normativa UNE 1176 i certificats per els corresponents fabricants.   
 
L’Ajuntament de Mataró, per tal d’adaptar les àrees de jocs a les normes UNE EN 1176 i 1177 
de recomanat compliment, va iniciar l’any 2006 la millora de les dites àrees mitjançant la 
col·locació de tancaments, substitució de paviments i instal·lació de senyalització.  
 
Els serveis tècnics de la secció de jardineria del Servei d’Espais Públics han redactat un Pla 
Director de les Àrees de Jocs Infantils que permeti adaptar a normativa, en un període de 
quatre anys, la totalitat d’aquestes àrees i disposar d’un instrument de treball que orienti les 
decisions i que actuï de marc de referència en la planificació i la gestió de les diferents àrees. 
 
El present Pla Director té per objecte realitzar un pas més en la regulació de les normatives 
mínimes de seguretat de les àrees de jocs i aconseguir uns nivells de seguretat i qualitat 
òptims per tal de procedir a la seva certificació.  
 
També es vol donar compliment a la normativa i marcar els criteris a seguir en totes les àrees 
ja siguin de nova creació o de reforma.  
 
Les disposicions del present Pla Director seran aplicables a totes les instal·lacions de titularitat 
pública de nova construcció i reforma. 
 
A l'efecte del present document s'entendrà per: 
 

 Parcs infantils: els espais a l'aire lliure que continguin equipament destinat 
específicament per al joc de menors i que no siguin objecte d'una regulació específica. 

 

 Gronxadors: és l'equip mòbil on el pes de l'usuari és suportat per una unió rotatòria o 
articulació. 
 

 Tobogans: és una estructura amb superfície sobre la qual l'usuari es pot lliscar en un 
recorregut definit. 

 

 Balancins: un balancí o equip de balanceig és aquell on l'usuari pot posar en moviment 
l'element a partir de l'existència d'un component a la base que permeti l'oscil·lació. 
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 Tirolines: és un element d'un parc infantil en el qual els nens es desplacen al llarg d'un 
cable per acció de la gravetat. 

 

 Carrusels: un carrusel es defineix com un equipament d'àrea de joc amb un o més 
emplaçaments per a usuaris, que trencada al voltant d'un eix vertical o inclinat amb un 
angle màxim de 5º. 

 

 Àrea de Seguretat: és la superfície horitzontal màxima al voltant de l’element de joc. 
 

 Alçada de caiguda màxima: és la distància vertical màxima entre la part destinada al 
suport del cos i la superfície d'impacte (paviment) situada sota. 
 

El pressupost total per adaptar i complir el Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils de 
Mataró puja la quantitat de 921.991,16 Euros més l’IVA de 193.618,14 Euros, en total 
1.115.609,30 Euros. 
 
Aquesta despesa es periodifica de la següent manera:  
 

 

 
TOTAL PLA 

D'ACTUACIÓ 
Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

Subtotal 921.991,16 € 158.505,96 € 253.990,50 € 254.391,22 € 255.103,48 € 

IVA 21% 193.618,14 € 33.286,25 € 53.338,01 € 53.422,16 € 53.571,73 € 

Total 1.115.609,30 € 191.792,21 € 307.328,51 € 307.813,38 € 308.675,21 € 

 

 

El cap del Servei d’Espais Públics, en data 15 de gener de 2018, ha informat favorablement 
sobre l’aprovació del Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils redactat per l’equip tècnic del 
Servei d’Espais Públics. 
 
El Regidor Delegat d´Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD: 

 

 
Primer. Aprovar el “Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils del municipi de Mataró”, 
redactat pels serveis tècnics del Sevei d’Espais Públics, valorat en 921.991,16 Euros, 
(1.115.609,30 Euros, IVA inclós). 
 
Segon. Deixar sense efectes el Pla Director d’Àrees de Jocs Infantils i el seu pla d’actuació 

aprovat per la Junta de Goven Local el 2 de maig de 2011. 
 
Tercer. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament. 
 
Quart. Notificar el present acord al servei d’Equipaments Municipals, al servei d’Urbanisme, 

Patrimoni i Habitatge, al Servei de Mobilitat, a Promocions Urbanístiques Mataró, SA, a Aigües 
de Mataró, SA i al Consell Municipal de Medi Ambient.” 



 23 

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

que era necessària aquesta aprovació perquè venia d’un altre pla director que amb la crisi es 

va haver d’aturar. Anem molt enrere amb el tema de les àrees infantils. Volia fer una reflexió. 

Estaria molt bé que des de les diferents associacions de veïns o col·lectius diferents que 

intervinguin en aquell entorn de la plaça poguessin ajudar a dissenyar-la, ja que això fa que 

estigui molt més adaptat a les necessitats de l’entorn. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que el tema de les àrees de joc infantils és important, com hem reiterat amb 

diferents propostes i precs. Estem a favor d’aquest pla director, però hem de puntualitzar que 

no és suficient. Creiem que ha de ser una acció central de qualsevol govern municipal. No és 

de rebut que ciutats veïnes nostres com Vilassar o Malgrat, tinguin àrees de joc infantils molt 

més atractives i inclusives, sense punt de comparació amb cap que tinguem a la nostra ciutat. 

S’ha d’anar més enllà.  

 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, valora molt 

positivament aquesta adequació a la normativa dels espais de joc infantil. Voldria remarcar 

que és un esforç que ja s’està fent des de començament d’aquesta legislatura, no només per 

aquests tipus d’espais infantils, sinó en altres equipaments públics com els esportius. Ho 

valorem molt positivament i és una bona cosa per la ciutat.  

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, recorda que es regula normativa de seguretat mínima. Sra. Polvillo, 

en totes les actuacions que s’estan fent de noves àrees de jocs infantils es té en compte 

l’aportació dels veïns a través del consell territorial, es recullen a l’avantprojecte totes 

aquestes esmenes i després es tenen en compte en el projecte final. 
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10  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE 14-5-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL “PLA DIRECTOR 

DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE MATARÓ”. IMPORT 

7.339.755,79 EUROS (IVA INCLÒS) 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, dóna compte del següent:  

 

 

“La ciutat de Mataró té actualment 16.450 punts de llum distribuïts en 209 quadres de 
comandament i amb una potència total instal·lada de 1.510 kW. 
 
En aquests moments, la sensació és que la ciutat té poca llum. És probable que aquesta 
percepció estigui motivada en part pel to groguenc de la llum que emeten les làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió, recomanades fins al dia d’avui per la normativa per la seva 
eficiència energètica, i també per la uniformitat dels nivells lumínics a tota la ciutat, que 
comporten poca diferenciació entre l’ús i les particularitats de les diverses zones. Un altre 
element distorsionador de la uniformitat es l’arbrat viari ja que en molts llocs ocasiona pèrdua 
d’uniformitat i foscor. 
 
Per altra costat, la manca de recursos econòmics municipals durant aquests últims anys, ha 
repercutit fortament en el manteniment ordinari, sobretot en el preventiu, però essencialment 
en el capítol d’inversions aturant les renovacions de les instal·lacions que es venien fent del 
Pla de Renovació aprovat l’any 2000. 
 
Aquests efectes econòmics es constaten en quan ens comparem amb d’altres municipis 
semblants al nostre en el Cercle de comparació intermunicipal d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic de la Diputació de Barcelona. Segons dades de l’any 2016, la despesa de 
manteniment per habitant (€/hab) és un 13% inferior a la mitjana, i la inversió, que ha estat 
pràcticament nul·la, es quatre vegades inferior a la del grup. 
 
Aquests fets, fan que sigui necessari plantejar una estratègia de canvi a curt, mig i llarg 
termini. Per a tal fi, un element bàsic per aquests millora de la ciutat és l’establiment d’un Pla 
Director que marqui totes les accions necessàries per dotar a la ciutat de l’enllumenat públic 
que requereix. 
 
Un Pla Director que s’ha d’emmarcar plenament en els tres eixos d’actuació del “Plantejament 
de l’estratègia Mataró 2022”: 
 

o Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat.- Mitjançant la promoció de llocs 

de treball en la contractació dels projectes de renovació de les instal·lacions al llarg 
del Pla d’Etapes del Pla Director. 
 

o Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.- Una il·luminació 
adequada de la ciutat pot contribuir a la millora de la convivència en l’espai públic. 
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o Imatge, reconeixement i promoció de ciutat.- La il·luminació és fonamental per 

reconèixer els valors arquitectònics, històrics, culturals, etc, de la ciutat, i 
conseqüentment contribueix notòriament a la seva promoció. 
 

I també, en el marc dels objectius de l’estratègia Europa 2020 del qual Mataró n’és partícip: - 
Sostenible (medi ambient, eficiència energètica, entorn urbà), Inclusiu (social i de participació), 
i Intel·ligent (de caire econòmic). 
 
 
2.- Objectius 

 
El Pla Director de l’enllumenat vol aconseguir il·luminar Mataró amb els criteris del segle XXI. 
 
Els objectius més representatius i significatius marcats al Pla Director són:  
 

- Millora dels nivells lumínic i de l’eficiència energètica i medi ambiental.- 
S’incrementaran els nivells lumínics i es disminuirà el consum d’energia. 
 
La tecnologia LED que avui hi ha al mercat permet aconseguir quantitat de llum amb 
un consum d’energia reduït i amb un increment notable de l’eficiència lumínica. 
 
L’aplicació d’aquesta tecnologia a la ciutat de Mataró comportarà un estalvi en consum 
de aproximadament  1,8 M. de kWh/any i un estalvi econòmic d’uns 300.000,- € 
anuals.  
 

- Prioritzar el vianant enfront els vials de circulació.- Es fa una aposta clara per la llum de 
qualitat amb una dedicació específica per la vorera, així com un treball acurat 
d’integració de l’arbrat amb l’enllumenat. I incrementant els nivells de confort i de 
seguretat del vianant. 
 

- Potenciar i preservar els valors ambientals existents, utilitzant la llum que es necessita, 
on es necessita, i amb les característiques més adients. Així s’eviten els excessos i es 
valora la foscor de la nit com element necessari pel correcte desenvolupament de la 
flora i fauna. 
 
A resultes de l’estalvi energètic que s’aconseguirà amb l’aplicació de les noves 
tecnologies es deixaran d’emetre a l’atmosfera unes 572 Tn. de CO2. 
 

- L’enllumenat s’ha d’integrar i ha de conviure de forma harmoniosa amb el conjunt 
d’elements que composa la ciutat.- Per això ha d’adaptar-se a les necessitats dels 
diferents espais amb usos molt diversos (mercats, zones comercials, industrials, 
culturals, turístiques, etc), i cada un necessita el seu propi enllumenat. 
 

- Fer ús de l’enllumenat públic per potenciar la promoció de la ciutat.- Es pretén vincular 
les seves funcions elementals a d’altres més properes a l’activitat comercial, serveis i 
turisme. 
 
Ha d’afavorir l’atenció del vianant, ja sigui ciutadà o visitant, comprador o inversor. Per 
aconseguir aquesta atenció es disposa d’eines, com: 
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- dotar als eixos comercials d’un tractament lumínic específic; 
- dotar a l’enllumenat de capacitat per incrementar el nivell de llum en certs 

moments sense necessitat d’instal·lacions específiques; 
- identificar i ressaltar els elements singulars i artístics més identificatius del 

municipi, pensats per a potenciar la seva presència com a elements d’atracció i 
acollida de visitants, i facilitar recorreguts de conducció cap al centre; 

- fer ús de la temperatura de color i reproducció cromàtica de la llum. 
 

- Millorar la seguretat ciutadana.- Una correcte il·luminació dels espais públics actua 
com a element dissuasori davant d’actes vandàlics i  incívics. 

 
- Inclusió de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de percepció de la seguretat de les 

dones, d’acord amb el que indiqui el Pla de Seguretat de Mataró. 
 
 
3.- Auditoria 
 
Per tal de poder portar a terme l’actualització i adaptació de l’enllumenat, i dins del Pla 
Director, l’any 2017 es  va realitzar una Auditoria per tal de disposar de totes les dades 
actualitzades de la situació real de l’enllumenat a Mataró. 
 
Mitjançant l’auditoria es disposa de: 
 

1) L’inventari de totes les instal·lacions 

2) El Mapa lumínic de la ciutat 

3) El posicionament geogràfic de les instal·lacions 

4) El valor patrimonial de les instal·lacions 

5) Els costos d’explotació 

6) Les incidències de manteniment i actuacions a les instal·lacions 

 
I a partir del coneixement de la situació actual, s’ha avaluat l’estat de les instal·lacions en 
funció de la detecció dels: 
 

1) Problemes mecànics 

2) Problemes elèctrics 

3) Problemes Lumínics 

4) Altres 

 

4.- Aportació de valor públic a la ciutat 

 
Totes les accions indicades i definides en l’auditoria per la renovació de les instal·lacions, 
conjuntament amb els objectius i estratègies definides en el Pla Director, conflueixen cap un 
únic objectiu cabdal, el d’Actualitzar l’enllumenat públic de Mataró i convertir-lo en una eina 
d’aportació de valor a la ciutat.  
 
Les propostes concretes que es beneficiaran d’aquest canvi en l’enllumenat són les següents: 
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Adaptar l’enllumenat a les necessitats funcionals de la ciutat 

L’enllumenat públic ha de tenir la capacitat d’adaptar-se a les necessitats segons els usos de 
l’espai: es necessita un enllumenat diferenciat en funció dels teixits urbans. No tenen les 
mateixes necessitats els usuaris d’una zona residencial, que els d’un polígon industrial, de 
zones comercials o, fins i tot, de zones de sòl no urbanitzable. 
 
De la mateixa manera, l’enllumenat també s’ha d’adaptar al tipus de via, a la dimensió dels 
espais i a les necessitats excepcionals. Per exemple: grans avingudes, zones amb arbrat, 
carrers estrets o zones peatonals han de tenir unes necessitats d’enllumenat diferents. 
 
Els camins escolars, igual que els eixos comercials, requereixen una atenció especial ja que 
representen autèntiques artèries pel gran volum de vianants i vehicles que hi passen. 
 
Així com, les zones amb activitat d’oci especial de caps de setmana tenen una necessitat 
especial en relació a la seguretat. 
 
També s’ha de tenir en compte la possibilitat d’apagades selectives de lluminàries en funció 
de l’activitat, identificant les zones (carrers, places, parcs o front marítim) que puguin ser 
subjectes d’aquesta acció. 

 
De la mateixa manera, en zones d’activitat esportiva, una il·luminació regulable garanteix 
poder gaudir de l’activitat, mentre que permet disminuir les necessitats lumíniques quan 
aquesta activitat ja no hi és present. 

Sostenibilitat 

 
Finalment, el dinamisme que se li pretén donar no ha d’oblidar un altre dels aspectes claus 
dins el món actual, que és la sostenibilitat. Totes les accions es contemplen i realitzen sense 
oblidar objectius bàsics com la disminució de la contaminació lumínica i la limitació al màxim 
del període de funcionament de l’enllumenat públic. Així com la reducció de la emissió de CO2 
a l’atmosfera mitjançant l’estalvi energètic. 
L’enllumenat públic de Mataró ha d’evolucionar cap a un major respecte amb els valors 
ambientals, disminuint l’impacta amb la flora i la fauna i afavorint el gaudi de la natura.  
 
Aquesta evolució es sustenta principalment en tres pilars: 

 
- Utilitzant la llum que es necessita, on es necessita, i amb les característiques físiques 

més adients.  
 

- Aplicant sistemes d’il·luminació eficients per tal d’aconseguir la llum amb el menor 
consum energètic possible. 
 

- Aplicant els criteris establerts en la normativa vigent de contaminació lumínica per 
preservar els valors de la foscor de la nit com a element necessari pel correcte 
desenvolupament de la flora i la fauna. 
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Gestió i eficiència energètica 

Un enllumenat públic modern i actualitzat no s’entén sense una gestió eficient que faci 
bandera de l’eficiència energètica. 
 
Per acreditar una aposta per l’eficiència i l’eficàcia a l’enllumenat públic per part del Pla 
Director és necessari complir alguns aspectes com: 
 

- Aconseguir el nivell A de la certificació energètica segons RD 1890/2008;  
- Disposar de control remot i capacitat de programació flexible; 
- Introduir sistemes de monitoratge punt a punt i sistemes de regulació dinàmica;  
- La possibilitat de gestionar diferents nivells lumínics si una activitat ho requereix, o bé 

una reducció en hores de poc ús. 
 
Per altre banda no es podria parlar d’eficiència energètica sense una òptima gestió dels 
subministraments, dels quals en són punts cabdals:   
 

- L’ajustament de potència contractada 
- El seguiment de consums i estalvis  
- La reinversió dels estalvis obtinguts  

Seguretat pública 

L’ús de l’enllumenat com a element de seguretat s’entén tan en la millora de zones amb poca 
visibilitat, enfocat especialment a vehicles o vianants, com també perquè s’ha demostrat que 
zones amb una correcte il·luminació actuen d’efecte dissuasori davant actes vandàlics o 
incívics. Aquest anàlisi també s’ha fet considerant la perspectiva de gènere. 
 
A partir de l’anàlisi i detecció d’aquests aspectes s’han definit aquests àmbits de valoració: 
 

- Possibles punts negres per accidentalitat: s’ha generat un mapa on es destaquen 

aquest punts, de manera que es podrà valorar l’aportació de l’enllumenat per 
augmentar la seguretat. 
 

- Passos de vianants: enfocat a dotar de major visibilitat al vianant i un major contrast 

de la il·luminació del pas. De manera que faciliti i alerti als conductors dels vehicles de 
la presència i proximitat d’aquest.  
  

- Zones amb impacte delictiu, actes incívics o inseguretat percebuda: l’enllumenat 

s’aprofitarà com element dissuasori d’actes delictius i incívics i com a eina que 
afavoreix el confort visual i la percepció de seguretat dels usuaris. 
 

- Accessos a centres docents: La localització d’aquests centres conjuntament amb el 
plànol dels camins escolars permetran determinar actuacions concretes en els quadres 
corresponents. 
 

- Perspectiva de gènere: Des de la percepció d’inseguretat i violència que poden tenir  
les dones en l’espai públic, l’enllumenat s’ha d’esdevenir en un element clau per donar 
a qualsevol recó de l’espai públic el clima de confort i confiança que garanteixi la 
percepció de seguretat desitjada per a qualsevol persona. 
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Per a tal fi, i d’acord amb el Pla de Seguretat de Mataró, el Pla Director tindrà en compte 
criteris de gènere en el moment del desplegament de cadascuna de les accions previstes. 

Patrimoni arquitectònic 

Històricament, l’enllumenat s’ha centrat en la seguretat i en il·luminar, però de forma general 
s’ha oblidat fer-ne ús per destacar els elements propis i singulars. 
 
Cal permetre que l’enllumenat públic sigui una eina per gaudir de la ciutat en horaris nocturns. 
Per això, s’ha d’identificar el que és més singular de la ciutat, el que la identifica com a tal, i 
dotar-lo d’una il·luminació coherent que s’allunyi d’una il·luminació monòtona. 
 
A efectes de poder portar a terme aquest aspecte, s’han definit i identificat 4 grups específics 
dintre del patrimoni arquitectònic:  

 
- Carrers catalogats 
- Edificis protegits, entre els que destaquen els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
- Edificis singulars 
- Tractament de fites visuals. 

Promoció econòmica, comercial i cultural 

Fer ús de l’enllumenat per promocionar la ciutat és un altre dels elements clau que se li 
assignen a les funcions de l’enllumenat públic modern i actual que es vol dotar a la ciutat. 
 
Per realitzar-ho, es descriuen els següents punts principals: 
 

- Identificar els principals eixos comercials i redefinir el seu enllumenat, de manera que 
es reconverteixin en corredors atractius amb continuïtat que fomentin el passeig. 
 

- L’enllumenat ha de vehicular els punts d’arribada a la ciutat i els eixos comercials. És a 
dir, no es pretén crear espais aïllats en la ciutat, sinó que tots ells estiguin comunicats. 
 

- És bàsic que els accessos a la ciutat, la seva porta d’entrada, han d’oferir una imatge 
acollidora i positiva de la ciutat. Tant els accessos viaris (identificats principalment amb 
l’autopista C32 i la N-II) com els punts interiors d’acollida (estació RENFE i parades de 
bus) són els principals punts d’accés. 
 

- Els recursos turístics i naturals de la ciutat, que tenen la mateixa importància que els 
eixos comercials. Com s’ha comentat, el patrimoni arquitectònic i natural (especialment 
el Front marítim i el Parc Forestal) propi de la ciutat és únic i singular. Per això, poder-
lo mostrar en la mesura que li pertoca és una acció necessària a fomentar.  
 

- Hi ha èpoques específiques de l’any que són un reclam comercial en sí mateixes: les 
rebaixes o el Nadal, Setmana Santa, Les Santes... són alguns exemples. En aquests 
moments és necessari disposar d’un enllumenat que possibiliti la dinamització 
comercial i cultural. 
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Integració amb el concepte Smarcity 

Dins el concepte de ciutat moderna i oberta al ciutadà, hi ha estretament lligat el concepte 
d’Smartcity o ciutat intel·ligent. Cada cop són més els municipis de mida mitjana i gran que 
s’integren dins aquest concepte. 
 
L’enllumenat públic pot servir com a infraestructura urbana de suport de sensors multi usos 
(wifi, càmeres de seguretat, control de vehicles, sensors ambientals...). Gràcies a això, es 
converteix en una eina molt valuosa, ja que permet posar al servei del municipi la seva xarxa 
d’equipaments, que cobreixen tot l’àmbit geogràfic de la ciutat. 
 
També s’ha de tenir en compte que certes activitats provisionals requereixen l’ús d’equips 
auxiliars (megafonia, inflables, cronometratge...), de manera que un disseny adequat de la 
instal·lació d’enllumenat públic ha de permetre el possible aprofitament de la pròpia instal·lació 
per donar-hi suport. Així, l’enllumenat també es pot usar com a xarxa de subministrament 
d’energia elèctrica per activitats complementàries. 
 
Finalment, en una ciutat intel·ligent, es pot aprofitar la interconnexió de l’enllumenat per 
permetre la seva obertura a altres serveis de la ciutat, incloent la possibilitat de crear punts 
d’accessos a xarxes sense fil, geolocalització i generar informació de proximitat. D’aquesta 
manera, la xarxa de control de l’enllumenat serveix com a element de suport en la transmissió 
de dades per a altres serveis.  
 
 
 
5.- Valoració de les accions a realitzar i Pla d’Etapes 

 
L’import total de les accions previstes en l’auditoria anexa al Pla Director es de 7.339.773,77 € 
IVA inclòs. 
 
 
I el Pla d’etapes que es preveu es el següent: 
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6.- Avaluació de les accions 
 
Finalment, caldrà avaluar les accions a mesura que es duguin a terme. Es considera 
necessari fer-ho des de dues premisses: 
 

 Des d’un punt de vista eminentment tècnic i valorat exclusivament des del punt de vista 
de l’enllumenat públic, els indicadors propis de la qualitat del servei seran els 
següents: 
 

- Nivells lumínics de la ciutat: 
 
o % de valors del mapa ,lumínic per sota dels requerits 
o % de valors del mapa lumínic correctes 
o % de valors del mapa lumínic amb nivells excessius 

 
- Incidències anuals per cada 1000 punts de llum amb comparació als valors 

teòrics: 
 
o Nivells teòrics: Mínim < 60 / Mig 60-90 / Alt > 90 i < 120 

 
- Edat de les instal·lacions i làmpades en comparació a la mitjana teòrica: 

 
o Vida útil teòrica instal·lacions actuals, 25 anys (mitjana 12,5 anys) 
o Vida útil mitjana teòrica làmpades actuals, 3 anys (mitjana 1,5 anys) 
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- Optimització energètica de la potència i el consum: 
 
o Relació potència actual i òptima. Recorregut reducció potència 
o Relació consum actual i òptim. Recorregut reducció consum 

 
- Assignació de recursos: 

 
o Relació entre recursos requerits i disponibles (manteniment + renovació) 

 

 Des del punt de vista d’aportació als objectius de la ciutat, els indicadors per mesurar 
l’eficàcia de les actuacions sobre les instal·lacions de l’enllumenat públic, en àmbits 
d’altres serveis municipals, es concretaran d’acord amb les necessitats i objectius 
treballats amb cadascun d’ells, i a les respectives zones identificades, a tall d’exemple 
proposem: 

 
- Mobilitat: 

 
o Reducció o millora dels indicadors de sinistralitat 

 
- Policia: 

 
o Reducció d’actes delictius  incívics 

 
- Promoció econòmica: 

 
o Nombre de comerços, visitants, etc 

 
 
El cap del Servei d’Espais Públics, en data 6 de març de 2018, ha informat favorablement 
sobre l’aprovació del Pla Director de l’Enllumenat Públic de la ciutat de Mataró redactat per 
l’equip tècnic del Servei d’Espais Públics. 
 
El Regidor Delegat d´Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar el “Pla Director de l’Enllumenat Públic de la ciutat de Mataró”, redactat pels 

serveis tècnics del Servei d’Espais Públics, valorat en 6.065.913,88 euros, (7.339.755,79 
euros, IVA inclòs). 
 
Segon. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament. 

 
Tercer. Notificar el present acord al servei d’Equipaments Municipals, al servei d’Urbanisme, 

Patrimoni i Habitatge, al Servei de Mobilitat, al Servei de la Policia Local, a Promocions 
Urbanístiques Mataró, SA, a Aigües de Mataró, SA i al Consell Municipal de Medi Ambient.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

està d’acord que cal adequar els quadres elèctrics i reposar els suports dels fanals, etc. Volem 

expressar el nostre interrogant al voltant de la contaminació lumínica, ignorem quin és 

l’impacte i si des dels serveis de l’Ajuntament s’ha pensat en mesures preventives per a la 

contaminació lumínica. D’altra banda, malgrat l’èmfasi que es fa en adequar aquests quadres 

elèctrics, trobem a faltar la referència a punt de llums a les places, perquè quan les entitats 

realitzen activitats al carrer de caire lúdic i festiu, tinguin aquests quadres elèctrics a la seva 

disposició. Ara mateix això no és així. 

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

Ciudadanía, exposa que està molt contents amb aquest pla perquè aposta per la eficiència 

energètica. És una prioritat general del país os s’ha de involucrar tant la iniciativa pública com 

la privada i en aquest sentit l’acció plantejada des del govern, ajuda en aquest sentit. 

 
 
 
 

 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Habitatge 
 

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

LOCAL DE 4-6-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL 

D’HABITATGE DE MATARÓ. 

 

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

Cultura, dóna compte del següent: 

 
 “Relació de fets 

 
1. El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que partint de l’anàlisi i diagnosi de la 
situació de l’habitatge a Mataró i de les condicions de context (socioeconòmiques, 
urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les 
estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar 
l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. 
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2. A partir de la diagnosi efectuada s’ha detectat: 
 

  una sèrie de problemàtiques i necessitats relacionades amb l’accés a l’habitatge o 
el risc de pèrdua (dificultats de pagament de l’habitatge, dificultats de pagament de 
subministrament i manca de parc públic suficient); 

 una sèrie de problemàtiques i necessitats vinculades a l’estat i accessibilitat dels 
habitatges ( mal estat vinculat a l’antiguitat del parc i mal estat vinculat a la manca 
de manteniment).  

 unes necessitats d’optimització del parc i creació d’habitatge de lloguer (habitatge 
buit i el parc de lloguer i les ocupacions sense títol habilitant). 

 
3. El Pla treballa amb la disposició de Mataró per generar habitatge de protecció oficial, 
l’edificació d’habitatge lliure que permeti disposar de fons per a política d’habitatge, l’habitatge 
dotacional i la reactivació d’habitatge d’obra nova i la rehabilitació. També es compte amb els 
serveis i ajuts de la Generalitat, la voluntat de consolidació de projectes conjunts entre els 
diferents serveis municipals i espais de coordinació amb les entitats socials del municipi. 
 
4. El Pla estableix com a objectius: 
 

 Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població 

 Evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica 

 Millorar l’estat dels habitatges i l’acompanyament municipal en la seva millora 

 Protegir l’ús residencial i el bon ús del parc d’habitatges 

 Revertir la segregació socioespacial i fomentar la bona convivència 

 Reforçar el paper municipal en la política d’habitatge i la coordinació amb altres agents 
 

5. El Pla inclou 26 actuacions agrupades en 5 eixos.  
 

 
Fonaments de dret  
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 

S’avoca per aquesta Alcaldia la delegació efectuada per decret núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre a favor del regidor Sr. Joan M. Vinzo per motius de salut. 
 

 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
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Primer.- Aprovar el Pla Local d’Habitatge de Mataró, d’acord amb el text literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
 
 
 
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que està d’acord en que aquest pla d’habitatge està ben dissenyat, és un document 

tècnic, que com molt bé ha explicat la Sra. Moreno, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació 

de l’habitatge, defineix les estratègies i propostes. Tots els grups municipals hem participat i 

estem d’acord. El que ens fa trontollar és que aquest discurs l’hem sentit en tots el plans 

locals d’habitatge que s’estan portant a Mataró des de fa 20/25 anys. Repetim com un mantra 

que tenim una situació de excepcionalitat, recordar que només per donar resposta a les 

urgències habitacionals actualment faltarien més de 2200 habitatges. És veritat que tenim uns 

3500 habitatges buits dels quals 2550 són de particulars i 800 estan en mans de bancs i 

societats; i el que es proposa en aquest pla d’habitatge és intentar que els propietaris 

particulars posin a la borsa de lloguer els seus habitatges. Ens dona la sensació que hi ha una 

manca enorme de concreció. El govern municipal en el que porta de legislatura ha comprat 5 

o 6 pisos públics. Entenem que el pla tècnicament és impecable però no estem convençuts 

que surti l’objectiu d’aquest pla i que aquesta situació d’emergència habitacional tingui solució. 

Aquesta hauria de ser la prioritat màxima. Els lloguer cada vegada més entren també en 

aquesta espiral de l’especulació, per tant aquesta emergència s’està multiplicant 

exponencialment, i m’agradaria equivocar-me però estic convençuda que d’aquí a sis anys el 

balanç que farem d’aquest pla serà nul o que no haurà atès el que hauria sigut el seu propòsit. 

Nosaltres proposàvem una aposta decidida, sobre tot en els pressupostos municipals. Li vam 

donar suport però ens queda la pena de pensar que no solucionarà tota la problemàtica que 

estan patint molts ciutadans de la nostra ciutat.  

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

que a la comissió informativa ens varem abstenir per un cert escepticisme, perquè dels sis 

objectius que ha citat la Sra. Moreno, hi ha dos que sincerament a dia d’avui no són creïbles.  

Parlàvem abans del deute de PUMSA; quan peta la bombolla immobiliària havia arribat a tenir 

90 milions de deute més 25 que van aparèixer després, i si en els moments de bonança 

econòmica no vam fer això, ara amb la situació que s’ha relatat, amb la petita inversió que 

podem fer i dedicar a comprar de quatre a sis habitatges per any, sincerament ens sembla 
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bastant difícil de complir l’objectiu. HI ha un altre objectiu que és el tema d’evitar la segregació 

espaial, ja m’explicarà com ho farem amb la situació que tenim ja a la ciutat. Com a voluntat i 

desig ho podem compartir tots, però com a possibilitat que això passi és remota. La resposta 

que el govern municipal ens va donar al seu moment és que amb els diners que teníem no 

donava per comprar pisos més cars. Al final, el retret que amb l’abstenció hem fet a aquest pla 

és que en alguns dels aspectes que es plantegen i en aquests dos objectius en concret, no té 

res a veure la qualitat del pla ni que no estigui ben fet, ni que la voluntat que expressa no la 

vulguem tots, el problema ve quan es contrasta amb el que ha succeït a l’Ajuntament i amb la 

realitat social i econòmica que té la ciutat. Tant de bo que ens equivoquem i que quan passin 

aquests 6 o 7 anys i s’avaluï aquest pla, puguem dir que s’ha complert. 

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

malament, tenim 286 pisos en cartera i tenim una bombolla immobiliària que ens ataca per 

dues bandes. Una és amb el tema dels lloguers i lloguers turístics i l’altra amb les noves 

construccions. Tenim una mancança de més de 2000 habitatges però segons la previsió que 

han fet els tècnics d’aquest pla diu que l’objectiu de solidaritat urbana seria del 15%, al 2027 

implicaria disposar de 8500 habitatges, per tant, comprant 4 o 5 habitatges per any, difícilment 

arribarem a cap estratègia ni la complirem. Probablement estem votant un pla local que no 

complirem i per responsabilitat li hem de dir als mataronins que es posin en marxa i comencin 

a exigir a l’Ajuntament que se’ls hi doni resposta. Dilluns hi ha un desnonament amb dos 

criatures per un tema de lloguer, ni les plataformes els poden ajudar. La situació és molt greu. 

Quan van a benestar social, hi ha ajuts per part de la Generalitat i la Diputació amb el tema de 

lloguer, però com que ets una persona amb vulnerabilitat no et lloguen cap pis, per més que la 

Generalitat ho pagui i que la treballadora social digui que et donaran els ajuts pertinents. 

Estem enganyant a la gent. Hem treballat en aquest pla local com els que més i agraeixo la 

feina que han fet els tècnics, especialment al Sr. Albert Terrones. Ens demanen un acte de fe 

amb el PSC de Mataró que no s’ha compromès en res a l’hora de resoldre aquest problema. 

El mercat es pot intervenir des d’un ajuntament de moltes maneres, no només amb PUMSA, 

que ja caldria que ho fes; ha de ser amb l’objectiu clar dels polítics de perquè estem 

construint, no per fer negoci i especular, sinó per donar resposta a una necessitat de la nostra 

ciutat i perquè les vivendes de tothom no siguin un article de luxe, sinó una primera necessitat. 

No estem fent la bona feina que hauríem de fer els polítics. Aquest tema és un eix fonamental 

en el nostre grup municipal i és una exigència política que hem de tenir a la nostra agenda per 
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sobre d’ideologies, hem de donar resposta a aquesta situació. Fa temps es va aprovar una 

proposta de resolució de fer una reunió amb els bancs, amb la cambra de la propietat i amb 

tots els agents, i encara estem esperant. 

 
 

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

Ciudadanía, manifesta que amb aquest pla local de l’habitatge ens passa el mateix que amb el 

pla de les àrees de joc infantil, creiem que és imprescindible i en aquest cas és greument 

insuficient. Sra. Morón, comparteixo la problemàtica que ens ha relatat, però hem de dir que 

tenim un atenuant, i és que aquest pla hauria de venir de la mà d’un pla de la vivenda de gran 

envergadura, tant del govern central com de l’autonòmic. El primer punt del pla local planteja 

que s’ha de disposar de vivenda assequible a l’abast de la capacitat econòmica de la població. 

Només es pot aconseguir aquest objectiu amb polítiques d’oferta i això vol dir posar vivenda 

en el mercat. Això supera en molt les capacitats econòmiques que tenim a l’Ajuntament i 

només una implicació d’altres administracions pot aconseguir donar resposta. En aquest sentit 

a data d’avui no n’hi ha ni s’espera un pla de vivenda a nivell d’Espanya o Catalunya que doni 

resposta a la problemàtica tan greu de manca de vivenda a preu assequible, en especial la de 

lloguer. Davant d’això, hi ha un voluntarisme amb aquest pla de vivenda local, que creiem que 

està bé, entenem la situació econòmica actual, no així les previsions de futur. El pla es bo 

però manquen les concrecions i les capacitats pressupostàries i econòmiques suficients per 

poder portar-lo a terme. 

 

 

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

apareixent repetidament en aquest ple les situacions que a vegades es donen en els nostres 

conciutadans en temes d’habitatges i que moltes vegades generen una gran frustració en els 

successius governs davant la impossibilitat de poder fer front. Tots els temes vinculats a 

habitatge han de formar part d’una política d’un nivell superior, de nivell nacional. El pla 

d’habitatge que es presenta és un molt bon pla, va una mica lent però ja el va iniciar la 

regidora Sra. Martínez i ha acabat ara amb el Sr. Vinzo i el seu equip. Felicitar al Sr. Terrones, 

que apart de la manera brillant que ha desenvolupat aquest projecte, aporta tota la seva 

experiència prèvia en temes d’habitatge que li serà molt útil per intentar coordinar la política de 

Mataró amb els plans a nivell general de la Generalitat. A la pàgina web de la Generalitat 

poden consultar el pla territorial sectorial d’habitatge, és un pla que es va començar al 2007 i 
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que s’ha anat actualitzant i que destinarà uns recursos a poder fer-ho. És un molt bon 

document per tenir les coses planificades i tenim l’equip necessari per poder-nos coordinar bé 

amb la Generalitat de Catalunya i arribar a aconseguir aquest objectiu que necessitem.  

 
 
 
 
La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, replica al Sr. 

Ferrando que ha dit que és insuficient però que és un bon pla. Si és insuficient, crec que hem 

tingut tots l’oportunitat i crec que tots els regidors, han volgut aportar i enriquir aquest pla, però 

si era insuficient fins a l’últim moment vam tenir l’opció tots, de poder complementar i així 

se’ns va oferir per part d’ Albert Terrones i del seu equip, a qui aprofito per agrair la seva 

tasca. És un pla transversal, evidentment que toca una part social importantíssima perquè 

estem en un situació brutal de crisi, que toca no només a aquella part de persones que ja es 

troben amb el desnonament a la seva porta, sinó que toca també a aquelles persones que 

estan treballant i pagant un lloguer que si els hi apugen es veuran abocats en els següents 

mesos al carrer. Però també fa un anàlisi de la problemàtica que hi haurà si no implementem 

el tema laboral. Quan parlàvem d’implementar tots els objectius de desenvolupament 

sostenible, és tremendament important, és aquesta visió diferent d’elaborar un pla. Fem una 

aposta de futur i ens hem de creure el pla i després ja anirem a complementar els 

pressupostos, això ha d’anar amb diners i coordinat amb la Generalitat, sinó anirem 

malament. Per tant, entenc que és un bon pla, que fa una projecció diferent, que aposta per la 

innovació, que té molt en compte els objectius de desenvolupament sostenible i que fa un 

anàlisi en la diagnosi molt important per poder saber d’ on venim i cap a on hem d’anar. Que 

hem de fer ara? Ja s’ha aprovat, m’hauria agradat que s’hagués pogut aprovar en el Ple per la 

importància que té aquest pla, però sobretot perquè faria o ens obligaria, governi qui governi, 

a entendre que l’habitatge és molt més que construir. Hem de tenir en compte, qui volem que 

visqui allà, com volem viure, si volem uns tipus d’habitatges que siguin sostenibles, parlem 

d’un model nou de ciutat. Crec que és un bon pas, hem trigat moltíssim, però crec que el 

treball de l’equip tècnic és molt bo. Agreixo als companys que han aportat i vull que entre tots 

aconseguim executar-lo. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, coincideix amb les últimes intervencions, tant del Sr. Teixidó com de la Sra. Martínez. 

Crec que és un bon pla, hi ha una molt bona feina de diagnosi i es posa sobre la taula la 

problemàtica, que comparteixo amb tots vostès, que hem d’abordar. Fer una sèrie de 

matisacions, recordar que l’habitatge és competència de la Generalitat, que és qui delega. 

També ens ajudaria molt que hagués una modificació o un canvi en la normativa estatal 

perquè ens ajudés a regular els preus de lloguer. Respecte a les dades que ha donat la Sra. 

Morón dels 18.000 habitatges, no són dades del pla municipal sinó que corresponen al pla 

territorial que està elaborant la Generalitat a llarg termini, per tant aquesta valoració, encara a 

nivell local, no està feta. Respecte a la preocupació de la segregació socio espacial, voldríem 

manifestar que està a punt de sortir les bases per una sèrie de subvencions municipals amb 

un import de 400.000 euros. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que potser no s’ha expressat bé. No tinc cap objecció contra aquest pla de la 

vivenda, tots hem aportat i hem fet una cosa magnífica. Simplement dir que en el pla la relació 

entre mitjans i objectius, no és coherent. El mitjans que tenim no porten als objectius que hem 

establert si la Generalitat o el govern central no s’impliquen en aquesta tasca. 

 

 

 
 

Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 
 

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

LOCAL DE 4-6-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 

INTEGRAL DE CERDANYOLA 2018-2023. 

 

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

municipals i Sostenibilitat, dóna compte del següent:  

 

“Relació de fets 
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L’Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el 3 de  novembre de 2016,  va aprovar  una 
proposta de resolució perquè s’elaborés  un Pla d’Actuació per al barri de Cerdanyola que 
recollís de forma integral les actuacions que l’ajuntament farà al barri. 
Una de les prioritats del govern municipal en el Programa d’Actuació Municipal 2017 - Primer 
les persones: igualtat d’oportunitats- ,  és el compromís de desenvolupar una política integral 
als barris. 
 
Les dades socioeconòmiques indiquen clarament que Cerdanyola presenta una situació més 
desfavorida en relació al conjunt de la ciutat. Per redreçar aquesta situació,  ja entre 2006-
2012 el Projecte de Llei de Barris de Cerdanyola Nord va permetre la construcció 
d’equipaments socials i d’intervencions de millora de l’espai públic, amb una inversió de 
7.546.000 € 
 
L’elaboració, desenvolupament i execució d’un programa d’actuació integral per Cerdanyola, 
d’acord amb els compromisos del Programa d’Actuació Municipal i la proposta aprovada pel 
Ple de l’ajuntament el novembre de 2016, requeria dotar-lo d’estructura política i tècnica i dels 
mecanismes de coordinació i seguiment i també de la col·laboració del Servei de Participació 
Ciutadana amb la designació d’un tècnic de referència que vinculés la continuïtat i la 
coordinació de la participació en tot el procés. Per això per decret 6472/2017 de 10 de juliol  
es va crear el grup motor del Pla d‘Actuació de Cerdanyola. 
 
També es va constituir comissió tècnica de coordinació del Pla amb representats dels serveis 
municipals  responsables de les actuacions més rellevants que conté, per seguir de forma 
regular la seva execució, desenvolupament i avaluació. El 18 d’octubre de 2017 es va reunir la 
primera comissió tècnica d’elaboració del Pla. 
 
I l’11 de novembre de 2017 es va constituir la Taula de treball del consell territorial per a 
treballar el pla de forma participada amb les entitats del territori. 
 
Per això aquest Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola és el resultat d’un procés de treball 
impulsat des de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, però construït de forma 
participada amb la Taula de Treball del Consell Territorial de Cerdanyola, els serveis 
municipals, i persones a títol individual que han aportat la seva visió. 
 
Els objectius del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023, estan alineats als 
Objectius Estratègics Mataró 2022 dins el marc dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i són els següents: 
 
Repte 1: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat 

Eixos Estratègics de ciutat: Ocupació i capacitació. Nou Model Social 
 
1.1. Promoció i capacitació de les persones 

• La formació i la inserció laboral 
• La salut comunitària 
• El suport i el benestar social 
 
Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 
Eixos Estratègics de ciutat: Vinculació amb el territori. Polítiques integrals per a la convivència 
i la cohesió social 
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2.1. Territori i transformació urbana 

• L’Espai públic 
• Rehabilitació d’edificis 
• Habitatge social 
• Equipaments 
 
2.2. Impuls de la convivència i de la cultura 
• Igualtat de drets i promoció dels valors de ciutadania 
• Sensibilització i comunicació 
• Lleure i sociocultura 
• Desenvolupament comunitari i activitat associativa 
• La creació artística. 
 
Repte 3: Imatge, reconeixement i promoció de ciutat 
Eix Estratègic de ciutat: Especialització i innovació 
 
3.1. La dinamització comercial 
• Qualificació del comerç de proximitat 
• Incrementar l’oferta comercial 
• Fidelització i atracció de nous consumidors 
• Els serveis al barri 
 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària en relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectis, 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 del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023, d’acord amb el text 

literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

recorda que Mataró té un repte molt important, que és el de fer una ciutat d’igualtat 

d’oportunitats per la cohesió social i territorial, i per això un pla d’aquest estil és necessari. 

Tenim una desigualtat territorial i el barri de Cerdanyola tothom sap que és molt poblat, amb 

un índex de formació dels més baixos de la ciutat, taxa d’atur alta, fracàs escolar alt; com a 

positiu té un alt grau d’identitat amb el barri, tenen clar que tenen potencial. Per tant, les 

mancances les han d’esmenar els polítics. Portem endavant aquest pla. En un marc general 

de tota una ciutat, aquesta desigualtat s’ha d’anar esvaint. Esperem que en d’uns anys 

tinguem la satisfacció del treball dut a terme.  

 

 

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

s’afegeix al que ha dit el Sr. Vadell sobre el Sr. Vinzo, al qual trobem molt a faltar i li enviem 

molta força de part de tots. Felicitar al Sr Jordi Merino per la gran feina feta, impecable. És un 

pla absolutament necessari. La necessitat de tornar a implementar una llei de barris, i que 

després hauria de venir també el de Rocafonda Palau. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que això surt d’una 

proposta de resolució presentada el 2015 per nostre grup juntament amb Iniciativa i ERC. 

Estem d’acord amb la feina del tècnics, especialment al Sr. Jordi Merino, que no ha signat la 

feina i demanaria que la signes, ja que és un valor afegit perquè algun dia li dediquem un 

carrer a aquesta ciutat. S’ha de donar un reconeixement. S’ha demostrat que hi ha moltes 

mancances dins del barri de Cerdanyola, i s’ha de fer una estratègia municipal. No només a 

Rocafonda- Palau, si no a tots els barris. És un repte i hem d’estar compromesos i intentar 

abolir per sempre la desigualtat a la nostra ciutat. Queda un any per les eleccions. Hem de 

pensar en els nostres ciutadans: Posem un pla general. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que és molt bon pla. S’ha implicat a molts col·lectius. Però, la solució no està 

en el mateix pla, si no, amb una visió general, i un pla general de Cerdanyola no és un pla 

general de la ciutat. Per exemple, la pèrdua d’un equipament general com la Tresoreria 

General de la Seguretat Social que tenia Cerdanyola i que després es va traslladar, ha fet que 
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perdi centralitat a la ciutat, ja que un element central ubicat en un barri dona centralitat i dona 

un pes específic al barri dins el context general de ciutat. S’ha d’homogeneïtzar la ciutat, de 

forma horitzontal on convisquin diferents centralitats a cada barri per crear equilibri. 

 

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

plens es va presentar el pla d’inclusió social, vaig demanar que es fes publicitat del pla amb 

l’objectiu de que si algun conciutadà viu alguna situació de vulnerabilitat, això afecta als drets 

de tots els ciutadans de Mataró. D’aquí la importància del pla integral de Cerdanyola, amb un 

diagnòstic perfecte, aprofitant per felicitar al Sr. Merino pel desenvolupament d’aquest treball, i 

espero l’èxit en la seva implementació i funcionament. 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, felicita al Sr. 

Vadell, al Sr. Merino i al Sr. Vinzo. Crec que hi ha molt d’en Joan i el Jordi. Aquest pla és una 

necessitat. És un pla que s’ha treballat amb una aposta real i ha anat acompanyat d’altres 

plans, que han ajudat a fer millor aquest pla integral. Hem d’apostar per ell, amb una 

implementació de recursos, personal. Entre tots s’ha de portar a terme. Cerdanyola té un 

potencial enorme. Hem d’aconseguir que torni a passar i segueixi passant. Hem d’incentivar la 

capacitat del barri i repercutirà a tota la ciutat. 

 

El Sr. Alcalde abandona momentàniament la sessió, quedant la Sra. Moreno com a presidenta 

accidental de la sessió. 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

13   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PERQUÈ LA CIUTAT DE 

MATARÓ S’INVOLUCRI ACTIVAMENT AMB EL MOVIMENT SPECIAL 

OLYMPICS. 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

proposta de resolució següent: 
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“No descobrim res si destaquem la importància que té l’esport en la vida de tots nosaltres. 
Tant a nivell individual com col·lectiu, els beneficis de tot tipus que l’esport comporta són 
extraordinaris. I si es saben rendibilitzar bé les seves possibilitats, els resultats,tant a nivell 
social com de promoció de ciutat, poden ser molt importants. 
 
A Mataró ja es treballa, de fa temps, en aquesta línia. I per això cal valorar la magnífica feina 
que dia rere dia fan les entitats esportives, les entitats de lleure, les escoles de la nostra ciutat, 
englobant els anteriorment esmentats,però també d’altres com els formatius, els integradors, 
els de cohesió social, els d’imatge, i els de visibilització i posada en el mapa la nostra ciutat. 
 
Comptem amb una oferta d’esport divers: de competició, de lleure, escolar, per la gent gran, 
esport adaptat. L’esport adaptat a Mataró és ben present a través d’un entramat associatiu i 
esportiu de qualitat que vetlla per la seva bona salut. Així, clubs com el FEM, el Fedamar 
Boet, el Ciutat de Mataró, l’Iluro HC, el Club Vela Mataró, la UD Cirera, el Centre Natació 
Mataró, l’SPAS MATARÓ, el Club Joventut Handbol Mataró i tants d’altres que amb la seva 
dedicació i esforç fan que a la nostra ciutat l’esport adaptat sigui una realitat ben viva. 
 
Cal seguir protegint i dignificant l’esport adaptat perquè, sense dubtes, esdevé una eina 
imprescindible per a la integració i inclusió social de moltes persones. I és aquest camí de 
continuar reconeixent, recolzant, potenciant el nostre esport adaptat, una de les vies per les 
quals hem de continuar transitant per fer de Mataró una ciutat millor. 
 
A Mataró ja tenim iniciatives esportives adaptades reeixides,com per exemple una jornada 
anual d’esport adaptat (que malauradament enguany per inclemències meteorològiques es va 
haver de suspendre). O d’altres com per exemple jornades esportives adaptades dins el 
calendari competitiu català. 
 
Però un pas important endavant per tot el moviment esportiu adaptat de Mataró seria que la 
ciutat col·laborés o organitzés algun esdeveniment esportiu d’abast nacional de molta 
repercussió i impacte. 
 
Molts són els actes esportius nacionals adaptats que s’organitzen, però per sobre de tots 
destaquen els SPECIAL OLYMPICS (tutelats per la Federació ACELL i amb el màxim 
recolzament institucional del país), en els quals Mataró sempre hi ha estat representat per 
atletes que han aconseguit unes molt bones classificacions. 
 
Els SPECIAL OLYMPICS es celebren des del 1988, al mes d´octubre, cada quatre anys. 
Enguany s’organitzen a La Seu d´Urgell i Andorra, amb una participació esportiva 
extraordinària dins d’un programa que engloba 17 disciplines diferents (amb participació 
també destacada de molts dels nostres esportistes i clubs de la ciutat). 
 
Però, apart dels SPECIAL OLYMPICS,també hi ha molts altres actes esportius adaptats de 
menor format però amb molta importància, i repercussió. Un d’aquests esdeveniments 
esportius de renom són els anomenats TERRITORI SPECIAL que es celebren anualment a 
una ciutat catalana, amb una també important presencia esportiva d’arreu de Catalunya i 
d´altres parts de l´Estat. 
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Amb aquest esperit de col·laboració amb tot el moviment esportiu adaptat nacional; amb 
l’esperit de que Mataró pugui esdevenir ciutat organitzadora d´algun d´aquests esdeveniments 
esportius adaptats de gran repercussió; i amb aquesta voluntat col·laboradora i organitzadora 
conseqüent amb el desig també de voler reconèixer la gran feina dels nostres esportistes i 
clubs de la ciutat, es porten a la consideració del Ple Municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits amb la Federació ACELL perquè la Torxa Olímpica dels SPECIAL 
OLYMPICS es passegi pels carrers de Mataró (portada pels nostres esportistes i clubs de la 
ciutat) aquest proper setembre (de la mateixa manera que ho farà per altres ciutats catalanes), 
un mes abans de la inauguració dels SPECIAL OLYMPICS de LA SEU-ANDORRA. 
 
Segon.- Estudiar la viabilitat de presentar candidatura perquè l´any 2019 Mataró sigui seu 

dels propers TERRITORI SPECIAL, i poder gaudir la ciutat d´unes jornades d’esport adaptat 
de gran magnitud, amb molta presència d´esportistes i visitants d´arreu de Catalunya i altres 
indrets de l´estat. 
 
Tercer.- Estudiar la viabilitat de presentar candidatura (individual o conjunta amb alguna altra 
ciutat catalana) perquè Mataró pugui ser la seu dels propers SPECIAL OLYMPICS 2022.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix aquesta proposta de resolució presentada. Espero que 

tothom li doni suport i nosaltres votarem a favor. No hem de renunciar, i menys amb la 

quantitat d’esportistes que tenim a Mataró. Tenim campions a gairebé totes les categories. 

Necessitem que Mataró exerceixi de capital de comarca i aquest podria ser un bon moment. 

La unió fa la força i s’hauria de convidar al resta de les poblacions que componen la comarca 

a unir-se. És un esdeveniment molt important i una bona manera de rellançar la ciutat. 

 

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

que donaran suport, ja que tot el que sigui portar a terme un acte de gran repercussió és bo 

per la ciutat. Promocionar la ciutat mitjançant l’esport és molt important.  

 

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

exposa que és una proposta necessària. Mataró té un esport de base molt consolidat, que 

agraïm a les famílies, que amb el seu esforç han portat a terme un club ferm. Calia aquest 

acte més d’abast nacional i de visualització. Tot el nostre suport no només a que passi la torxa 

sinó a en un futur organitzar-ho a la ciutat. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

dona la benvinguda a totes les famílies que estan al ple. Tots coneixem la importància de 

l’esport per a la inclusió i el desenvolupament integral de la persona. És una magnifica 

proposta. Nomes dir un parell de coses: Per desgràcia, una de les coses que es demanen, 

que és la torxa, haurien de saber a hores d’ara que aquest any l’ajuntament de Mataró 

s’afegiria. Hauria d’estar tancat, ja que es va pactar durant el mes de febrer, però encara 

estem pendents de que s’aprovi la proposta de resolució. És una cosa que fa goig votar en 

positiu i tirar-ho endavant. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta la qualitat, 

quantitat i valors Mataronins a través de l’esport, l’hem d’aprovar. Hem perdut una oportunitat 

d’or al no haver fet la petició quan estaven al govern, ja que avui estaríem parlant d’una 

realitat i no d’una possibilitat. Tinc un vincle especial amb aquest col·lectiu: Soc auxiliar 

d’infermeria, he treballat molt de temps i sé la importància que té la visibilització de les 

persones amb diversitat funcional, i d’ entendre la diferencia des de la consideració i el 

respecte Val la pena donar la importància que es mereix. Ens uneix la preocupació per la 

nostra ciutat i els nostres ciutadans.  Donarem suport. 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. David Bote Paz, alcalde president. 

 

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

Ciudadanía, diu que és difícil afegir molt més del que s’ha dit. És una gran proposta. No puc 

afegir molt. Compagina la diversitat funcional amb potenciar l’esport per poder superar-se dia 

a dia. Això s’ha de valorar i fa que sigui una proposta molt completa. També potencia la marca 

Mataró i evidentment la recolzem. 

 

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

parell de mesos que el Sr Font em va comentar que estava treballant en aquesta proposta i ja 

li vaig avançar que li donaríem suport. Mataró ha de buscar elements que la facin diferent, de 

forma solidària i donant visibilitat a l’esport adaptat de la ciutat. Em sembla una proposta molt 

bona, que s’ha de treballar. 
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, exposa 

que des de fa anys Mataró és sensible a l’esport adaptat i inclusiu. Vaig tenir una reunió amb 

el Club Futbol Sala Ciutat de Mataró, i amb el Responsable de la Federació; i estem d’acord 

amb que la torxa olímpica dels Special Olimpics passi pels carrers de Mataró de camí Andorrà 

el més de setembre. Estudiarem la viabilitat econòmica i tècnica per que en un futur Mataró 

pugui ser territori Special Olimpics. Pensem que Mataró ha de ser una ciutat compromesa, 

sense distinció entre els seus ciutadans. Treballant en conjunt i donant suport a la proposta de 

resolució avancem cap a una ciutat en igualtat d’oportunitats i sense discriminacions. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. David Bote Paz, alcalde president. 

 

14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, AMB EL 

SUPORT DE CIU, ERC-MES I VOLEMATARÓ, A FAVOR DE 

L’EXERCICI DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ ALS ESPAIS PÚBLICS 

DE LA CIUTAT. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El Delegat del Govern espanyol va enviar una carta a tots els alcaldes i les alcaldesses de 
Catalunya instant-los a sotmetre’s al principi de neutralitat per impedir la presència de símbols 
“partidistes” en espais públics de titularitat municipal. 
 
El mateix dia, l’alcalde de Mataró, Sr. David Bote, va convocar una Junta Local de Seguretat 
extraordinària amb el pretext de garantir la “convivència i evitar situacions de conflictivitat” 
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arran d’un acte reivindicatiu convocat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la platja de 
Mataró el dia 27 de maig. La diligència de l’alcalde per intervenir en aquest acte contrasta amb 
la seva passivitat davant la convocatòria a Mataró d’una manifestació unionista el dia 2 de 
juny, amb la qual no hi tindríem cap objecció però que resulta que està organitzada i liderada 
justament pels elements d’extrema dreta identificats com a autors d’aldarulls a diversos punts 
de la comarca i de les agressions a la platja de Canet de Mar el passat dia 21 de maig.    
 
Considerem preocupant que el govern municipal del PSC doni suport als arguments del PP i 
que es doblegui davant la pressió dels grups ultres que des de fa uns quants mesos actuen 
amb total impunitat i de forma violenta a la comarca i a la ciutat amb l’objectiu d’impedir les 
manifestacions de rebuig a la repressió derivada de l’aplicació de l’article 155 i per eliminar de 
la via pública qualsevol símbol de solidaritat amb els presos polítics i les exiliades. 
 
Considerem inacceptable que en nom de la neutralitat i de la convivència es qüestioni el dret a 
la llibertat d’expressió i es coarti el dret de manifestació. 
 
L’espai públic és plural i divers i, precisament per això, cal que les administracions públiques 
vetllin perquè tothom pugui expressar-se en pau i llibertat. 
 
És inaudit que el govern municipal de Mataró retalli i restringeixi les llibertats i els drets bàsics 
en nom d’una falsa neutralitat, que ni tan sols respecta la voluntat democràtica majoritària del 
Ple municipal (tal com va passar amb l’incompliment dels acords del Ple municipal de 
novembre de 2017 i de gener de 2018 sobre la col·locació d’una pancarta al balcó de 
l'ajuntament per la llibertat dels presos polítics i un llaç groc). Igualment, és inaudit que 
s’apel·li a una convivència que només s’ha vist alterada arran de les accions violentes de 
grups ultres d’extrema dreta que han perpetrat agressions físiques, verbals i que s’han dedicat 
a actuar de nit i encaputxats per atemorir la població. 
 
En aquest sentit, proposem que l’Ajuntament de Mataró adopti els acords següents: 
 

- Facilitar i respectar l’exercici dels drets fonamentals de manifestació, reunió, llibertat 
d’opinió i d’expressió en l’espai públic i privat, sempre que es faci de forma 
democràtica i pacífica i, en aquest sentit, requerir el següent: 
 

a. Que la Policia Local realitzi tasques de suport i mediació amb les entitats i les 
persones que organitzin actes públics per tal de facilitar l’exercici dels drets de 
reunió i de manifestació. 

b. Que no es retiri cap símbol de la via pública si no hi ha una petició expressa 
que, després de ser valorada, motivi la necessitat objectiva de l’actuació de 
l’administració i dels operaris municipals. 

c. Que s’identifiqui i se sancioni a totes les persones que retirin símbols i cartells 
col·locats en els llocs permesos per l’ordenança municipal de publicitat, o que 
retirin plafons i pancartes autoritzades per l’Ajuntament. 

d. Que s’actuï d’ofici per eliminar tots els símbols, adhesius, cartells o pintades de 
caràcter feixista i xenòfob que hi ha a la ciutat.” 

 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que la llibertat d’expressió és el dret 

de tots a expressar idees i opinions lliurament. Els mateixos companys que defensen la 
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llibertat d’expressió la entenen d’altre forma. Quan s’ha parlat que la policia local es va venir a 

manifestar al Ple, alguns van pensar que venien a muntar un ciri, per això les manifestacions 

es poden veure de varies maneres en funció dels interessos de cadascú. Ens agradaria que 

retiressin la proposta de resolució. En els acords, demanen primer que la policia local realitzi 

tasques que ja està fent des de fa temps, juntament amb els Mossos d’Esquadra. Del punt B, 

tenim unes ordenances municipals, per tant si no ens agraden, modifiquem-les. Demano que 

la repensin o la retirin perquè estem en una situació tibant. En el punt C demanen que 

sancionem les persones, que no es propi d’un partit que lluita per la llibertat d’expressió, això 

encara fractura més. De debò, retireu-la per rebaixar la tensió i divisió en el que ens trobem.  

 

En aquest moment s’absenta la Sra. Sarai Martinez. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, demana que es retiri la proposta. Sempre estem amb el mateix 

tema i no tirem endavant, hem de rebaixar les tensions. Creieu que avui acostarem posicions? 

Que aquestes propostes milloraran la vida dels ciutadans? És un diàleg de sords i tot és una 

arma, no hi ha propostes en positiu. Avui segur que també ens discutirem i ferirem l’adversari. 

No hi ha interès en parlar de debò. Potser si parléssim sense símbols ni consignes estaríem a 

prop d’una solució. Hem de reflexionar, perquè per la via de la confrontació ningú guanya. 

Demanen que retireu aquesta dues propostes (CUP i Ciutadans) que tot i ser antagòniques 

parlen del mateix. Estaria bé reconèixer que les persones empresonades estan de manera 

injusta, igual que els altres consideressin que la via unilateral de la independència no és la 

millor via per aconseguir els objectius. Si volem revisar l’ordenança de convivència, civisme i 

publicitat ho fem en la comissió, a no ser que l’únic que es busqui sigui acomodar-les als 

interessos particulars d’algunes formacions polítiques. La llibertat d’expressió és un dret de 

caràcter excepcional, que només es pot limitar quan vulnera altres drets i llibertats. Es pot 

manifestar a l’espai públic i totes les formacions democràtiques antagòniques entre sí s’han de 

poder expressar. Correspon a l’administració pública el vetllar pel compliment i el respecte de 

les ordenances. 

 

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

que la proposta és una vergonya i un insult a la intel·ligència de molts dels que estem avui 

aquí. Estem cansats de parlar del mateix en comptes de treballar per restablir la normalitat en 

la societat que prou fracturada està ja. Espero que la justícia prengui mesures i trobi els 
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responsables que van llençar ampolles de vidre i ous als manifestants; cridant visca terra lliure 

i fent apologia del terrorisme, eren una colla de delinqüents. Son fets constatats i espero que 

la justícia actuï per determinar els responsables. En la part resolutiva de la proposta, hem de 

dir que des de Plataforma per Catalunya sí que estem d’acord amb aquests punts, però és 

que això ja es fa. Son alguns de vostès que posen en perill la seguretat publica de la ciutat. 

Vam tenir que veure nens plorant perquè tenien por dels fanàtics que estaven a la riera amb 

ous i ampolles de vidre. Els culpables de que el dissabte passant Mataró estigués ple de 

policies vareu ser vosaltres i, també que els comerços del centre es veiessin obligats a tancar. 

Del tema dels símbols a la via pública, hem de dir que els símbols tenen els seus espais 

determinants per poder col·locar-los. Si hi ha publicitat en un lloc que no és adient, s’ha de 

treure i punt. Nosaltres volem una ciutat neta, sense pintades. Perquè no es queixen de les 

pintades? Em solidaritzo amb tots els joves de Societat Civil Catalana que aquesta tarda en 

un acte organitzat a la Universitat de Barcelona, que volien fer un homenatge a Miguel 

Cervantes han hagut de patir un atac intolerable per aquests que avui ens presenten aquesta 

proposta de resolució. 

 

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

comença dient que no cal dir quin serà el nostre vot. No sé de quina violència es queixen, tots 

fem el mateix, us heu de incloure. Nosaltres fa anys que suportem els Maulets, Arran o 

d’altres que des de la CUP diuen que no tenen res a veure amb ells però després van a les 

seves llistes. No entenc com es pot tenir tanta cara dura, és increïble. Hi ha tres o quatre 

ordenances que estem passant per alt, com l’ ordenança de civisme, l’ordenança de publicitat 

exterior, l’ordenança de patrimoni i demés pel forro. Us repto a que en alguns dels llocs on 

governeu la CUP intentin sancionar a algú per retirar símbols per estar en contra de les 

ordenances municipals. Això es diu prevaricació.  

 

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

Ciudadanía, diu també és evident el que votaran. Un tema de la intervenció del Sr. Martínez 

no m’ha agradat. Ningú qüestiona el dret a la llibertat ideològica de manifestar-se o reunir-se, 

però hi ha coses que no es poden acceptar, com per exemple, que l’espai públic quedi ocupat 

per una organització ideològica determinada. L’espai públic és neutral. De la mateixa forma 

que uns tenen la llibertat de fer una cosa, els que pensen antagònicament també. Els drets 

d’expressió son de tots. Al fer una manifestació s’hauria de retirar el que havia ja que els 

següents a manifestar-se voldran un altre cosa antagònica, això és el joc de les llibertats.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que sempre 

escolta amb atenció el que diu el Sr. Martínez. Parlava de mirades diverses i és cert, però 

també que hi ha polítics i dirigents a la presó o exiliats fa que aquestes mirades diverses a 

vegades tinguin una certa diferencia, més que diversitat. Crec que malgrat tot, els instruments 

a disposició de cadascú son diferents. Hi ha una part que tenen totes les eines del poder a la 

seva disposició i les utilitzen. Pensem que a Mataró no s’ha actuat com Govern de tothom, 

sino com Govern d’una de les parts. Ha arribat el moment de que tots els partits compartim els 

valors democràtics, arribem a conclusions sobre la llibertat d’expressió, sobre la neutralitat de 

l’espai públic, que a la fi crec que mai és neutral. Insisteixo amb una situació amb presos 

polítics i amb una manca absoluta de normalitat. Votarem favorablement.  

 

 

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

el que ha dit el Sr. Cuéllar I el Sr. Teixidó. Donem suport a la proposta. Pels més joves 

comentar que Terra Lliure es va dissoldre fa molts anys i que mai va tenir res a veure amb 

ETA. I que el crit, alguns el fan malament però és “Visca la terra lliure”. Volia deixar clar la 

nostra condemna a tot tipus de violència i a qualsevol atemptat al patrimoni. La regidora no 

adscrita i el portaveu d’ Iniciativa per Catalunya, crec que s’han contradit i se’ls hi ha vist el 

llautó ja que l’equidistància és difícil i no existeix. Aquests temes preocupen a la gent, i parlem 

de democràcia, de llibertat d’expressió no d’altres temes. Mentrestant hi ha gent a la presó i a 

l’exili per complir el que s’havia promès en unes eleccions. Quant al color groc, mai s’havia 

vist prohibir un color, sobretot en esdeveniments esportius, i cada vegada que veig una bústia 

de correus em pregunto com és que no l’han tret? O les tanques de l’Ajuntament. 

 

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

Cultura, es pregunta a on porta aquest debat. En què ens beneficia? Aquesta confrontació és 

la que traslladem a la ciutadania. Demano que abans de posicionar el nostre vot, per la nostra 

convivència, retiri aquesta proposta. Podem tenir un diàleg sense haver-no de llençar retrets.. 

 

 

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

aquest debat ens porta a plantejar la problemàtica de la convivència ciutadana al llarg dels 
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últims mesos, instrumentalitzant la policia local o brigada de manteniment de l’Ajuntament. 

Entenem que estan fent una feina que no correspon. A la proposta no plantegem la vulneració 

de cap ordenança municipal. Plantegem que la policia local faci les tasques de mediació 

necessàries i pensem que no l’està fent al ser instrumentalitzada políticament. Que no retiri 

cap símbol sense petició expressa. I, en quant a les sancions de les persones que retirin 

pancartes de la via pública col·locades correctament, crec que té sentit.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2).  

Vots en contra: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (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 (2), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

Per tant la proposta de Resolució no s’aprova. 

 

 

 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 

PORTA AUTOMÀTICA EN LA PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el proposta de 

resolució següent: 

 
“Són moltes les queixes que estem rebent per part dels ciutadans i ciutadanes de Mataró, a 
l’hora de poder accedir a la planta baixa de l’Ajuntament per realitzar qualsevol tràmit 
administratiu en les oficines d’Atenció al ciutadà, o per fer alguna pregunta sobre qualsevol 
tema en concret. 
 
Aquestes queixes són degudes al fet que les portes d’accés a l’interior no són automàtiques, 
sobretot per facilitar l’accés, ja sigui per persones majors, persones amb diversitat funcional, i 
o famílies amb cotxets. 
 
Ates que per poder entrar o sortir han de demanar ajuda al conserge, o a qualsevol ciutadà 
que es trobi a prop. 
 
En definitiva, creiem que seria important que es tinguéssim en compte aquestes incomoditats i 
dificultats d’accés. Per tal de facilitar els tràmits i/o visites a l’ajuntament a tots els 
ciutadans/nes de Mataró. Complint amb l’establert a les lleis europees, d’eliminació de 
barreres facilitant l’accés a la casa Gran, per tothom. 
 
 
Per aquest motiu, el grup municipal de Volemataró, proposa al ple de l’Ajuntament de Mataró, 
el següent acord: 

 
1- La instal·lació d’una porta automàtica en la planta baixa de l’Ajuntament, que facilitar 

l’accés de forma transversal i sense barreres arquitectòniques de cap tipus per a 
tothom.” 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que no donarà suport. Entenem que 

el que ha de fer el Govern és donar compliment a la llei d’accessibilitat a tots els edificis 

municipals. És un projecte global i no d’un accés en concret. Volem que es doni compliment al 

Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera que aquesta proposta podria ser un prec. S’hauria de 

mirar si aquesta proposta és per un edifici concret o en global. La intenció del Govern és 

traslladar la OFIAC que hi ha la planta baixa, i això pot comportar una remodelació de l’espai i 

usos, de forma que potser aquesta proposta ja no seria necessària pel canvi d’us. Volem 

saber la resposta del govern en aquest punt abans de posicionar-nos. 

 

En aquest moment es reincorpora a la sessió la Sra. Sarai Martinez. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que 

votarà favorablement. Ja ho havíem comentat, la necessitat d’aquesta porta automàtica. 

També s’hauria de fer un plantejament de la funcionalitat de la planta baixa del nostre 

ajuntament i dels accessos que hi ha. Els ciutadans mateixos també ho comenten. El que no 

pot ser és que la primera planta estigui totalment blindada i a la resta no hi hagi res de control. 

Recordo que al 2011 vaig tenir un ensurt i com no havia cap control d’accés no vaig poder 

denunciar. Votarem favorablement. 

 

 

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

que referent al tema de la proposta de resolució ens sembla perfecte. Entenc que estaria bé 

posar una porta automàtica a la planta baixa de l’Ajuntament. 

 

 

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

que s’ abstindran. S’ha de pensar que es fa amb el OFIAC. Crec que hi ha altres prioritats com 

agilitzar el temps d’espera. Pensem que és una proposta que es pot considerar en un altre 

moment quan estigui clar que es fa amb l’OFIAC. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que te molt de respecte pel treball dels companys, no soc qui per dir si s’ha 

de presentar un prec o una proposta de resolució. Sobre la proposta, crec que hi ha un 

problema d’accessos. La substitució de la porta actual per una automàtica és correcte.  

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, diu que 

votaran a favor. Qualsevol cosa que sigui suprimir barreres arquitectòniques ens sembla bé. 

 

 

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

respon que fa mesos que vam mirar que fer amb la porta d’accés. Una dels motius principals 

és l’accessibilitat. El 23 d’abril els tècnics del serveis d’equipaments van fer una visita amb 

tècnics de portes especialitzades per trobar una solució a l’accés del vestíbul de l’Ajuntament. 

Es van analitzar varies propostes i es preveu que a final de mes tinguem les propostes 

tècniques. Per a nosaltres l’accessibilitat és un prioritat, però en el cas de l’edifici de la Casa 
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Consistorial, creiem que el millor és traslladar la OFIAC de la planta baixa de l’edifici a un altre 

lloc, millorant el control d’accessos. A l’hora de votar ens abstindrem, perquè si cada cop que 

hi hagi un problema d’accessibilitat s’ha de portar al Ple malament anem. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, dona les gràcies al 

Govern per acceptar la proposta. És una llàstima no haver sabut que estàveu treballant, 

perquè ens haguéssim estalviat una feinada. Ho porten en secret o ho comuniquen tard. Això 

li haig de recriminar en públic. En quant al Sr. Esteve Martinez, vostè té una barra que se la 

trepitja. El seu secretari, em va enviar per fer un segon punt per dir que s’ampliés a d’altres 

espais municipals. En quant a la diferencia entre un prec o una proposta de resolució que surt 

a cada ple, no fer res i criticar els que treballen és fàcil.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup 

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

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA EN VIU A MATARÓ. 

 

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

d’aquest punt havia d’anar amb el suport del grup municipal del PPC i d’ICV-EUIA, i a 

continuació presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Mataró és una ciutat amb una densitat creativa i cultural admirada per moltes ciutats de 
Catalunya. D’entre tots els llenguatges de l’art el de major implicació ciutadana és, 
probablement la música. Hi ha molta música a les festes populars, les Santes i les festes dels 
barris, les festes de carrer i serenates vàries... La música al carrer i la musica en viu, podrien 
constituir, amb la deguda organització i amb el civisme necessari  un element més de 
promoció i dinamització de Mataró.   
 
Què podem fer per fomentar i promocionar  la música en directe a la ciutat de Mataró? 
 
Qualsevol política cultural que es proposi treballar per millorar la oferta de música en viu ha de 
contemplar l’àmbit formatiu per un costat i els locals i espais de concert per l’altre. Podem 
convenir que aquest són els trams a treballar a partir d’aquesta proposta. 
 
En primer lloc el tram formatiu, que a Mataró té una oferta de nivell, tant pública com privada, 
que ofereix un bon substrat per als mataronins que volen apropar-se a l’aprenentatge del 
llenguatge musical o al domini de qualsevol instrument. En aquest sentit cal destacar l’Escola 
Municipal de Música de Mataró (EMMM) com a model d’èxit a la nostra ciutat. 
 
En relació als espais per la representació, Mataró disposa de locals i sales que ofereixen 
actuacions musicals en viu, tant públics com privats: Arc Cultural, Sala Clap, Cafè de Mar, 
Mirinda, Privat, Foment Mataroní, l’Altre, ... 
 
Així doncs ens cal sumar tots els efectius i les diverses disciplines per fomentar el creixement 
de la música en viu a Mataró, no per substituir res (de fet no hi ha gran cosa, ni tampoc el 
Llibre Blanc de la Cultura fa cap diagnòstic detallat del panorama musical en general) ans al 
contrari, per estimular la oferta, millorant els mecanismes de coordinació i establint els suports 
a nous projectes que siguin identificats i que millorin l’entramat que la ciutat ofereix actualment 
als músics, a la música i al públic. 
 
Coordinació i Orientació al públic, debilitats. 
 
El Llibre Blanc de la Cultura si que apunta, en termes generals, com a debilitats, la falta de 
coordinació entre les diferents àrees que formen la Direcció de Cultura, la manca d’una 
dinàmica de treball consolidada  per projectes i també que sovint els centres cívics programen 
i desenvolupen les seves activitats de manera aïllada, sense coordinar-se amb la resta de 
centres o amb altres entitats.  
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I també, detecta una manca de renovació i creació de nous públics a Mataró, combinat amb 
molt poca mobilitat dels veïns i veïnes dels diferents barris cap al centre, o entre barris, per 
consumir cultura o realitzar activitats artístiques o culturals.  
 
Per tot l ’exposa’t anteriorment, i amb la idea de manifestar l’interès de la música en viu, el 
valor de la suma d’iniciatives públiques i privades amb el sector musical per enfortir els circuits 
de difusió, la sortida per formacions musicals emergents, la promoció de l’activitat econòmica 
en general i  l’ocupació en el sector en particular, el Grup d’ERC-Moviment d’Esquerres 
proposem els següents  ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament de Mataró crearà una taula de treball amb participació dels agents i 
institucions de la ciutat tant en el tram formatiu, com de suport a la creació i l’exhibició per: 

a. Definir el mapa de la música en viu a Mataró 

b. Identificar els elements de millora del sector de la música en directe, proposar, 
pressupostar i gestionar-ne les solucions que s’identifiquin. 

c. Presentar un programa conjunt de la música a Mataró que inclogui les activitats 
programades pels sectors públic i privat, coordinar una agenda setmanal/mensual i fer-
ne difusió massiva pels mitjans utilitzats pel públic objectiu. Treballar aquesta iniciativa 
perquè es pugui portar a terme tant aviat com sigui possible. 

d. Estudiar una denominació de marca paraigües integradora que identifiqui amb facilitat la 
ciutat i la música en directe  

e. Homologar una xarxa de locals on es duguin a terme els diferents actes culturals de la 
ciutat, clarament identificats i amb un distintiu  corporatiu de ciutat i garantint la 
convivència cívica i la tranquil·litat dels veïns. 

 
2..-  Potenciar totes aquelles formules de representació musical que incrementin el nombre i 
els espais per a concerts i siguin sostenibles i harmonitzades amb les necessitats del conjunt 
de la població. 
 
3..- Establir procediments de comunicació àgils i permanents per vehicular les demandes de 
permís per la realització de concerts a locals no específicament musicals d’acord amb la 
organització professional que correspongui. Així mateix, establir paràmetres tècnics raonables 
en quant als actes que es poden portar a terme als diferents locals d’acord amb les seves 
característiques. 
 
4..- Incloure l’adequació d’una sala condicionada per a la representació de música en directe 
en el desenvolupament de futurs projectes d’equipaments culturals de la ciutat, per facilitar 
l’organització de concerts de les entitats i obrir nous escenaris fruït del dinamisme social i 
cultural.” 
 

 

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

agraeix la proposta, ja que és molt necessària. Donarem suport. La idea de la taula de treball 

ens sembla genial., ja que hi ha dificultats per fer certes activitats. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que també la 

troben encertada. Escoltar música és una de las poques activitats que impliquen l’ us de tot el 

cervell. La música té molts beneficis, llavors, l’únic que podem fer és donar suport i potenciar 

Mataró amb aquest valor afegit. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que veu correcta la proposta. És una proposta molt bona que recull 

una part de l’activitat com bé cultural, que és la música en directe i que s’ha de promoure. 

 

 

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

que és una bona proposta i espero que s’aprovi. És una possibilitat per donar suport a artistes 

locals, per dinamitzar els comerços de la ciutat i fer-la més atractiva pels visitants. Ens altres 

ciutats com Vic, Figueres, funciona bé. L’únic inconvenient és el tema econòmic, que espero 

que es posi una solució. 

 

 

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

Cultura, exposa que preguntaven que es podia fer per fomentar la música en directe en 

Mataró. Qualsevol política cultural ha de contemplar l’àmbit formatiu per un costat, i espais de 

concerts per l’altre. Podem convenir que aquests son els trams a treballar a partir d’aquesta 

proposta. Estem subjectes al compliment de les normatives, i legislació vigent i de la 

convivència cívica dels veïns. La taula que comentem s’hauria de treballar en un marc del 

consell de cultura. Per definir el mapa de música en viu a Mataró: identificar els elements de 

millora del sector de la musica en directe, estudiar el model de gestió econòmica, a l’agenda 

web de cultura es donaríem a conèixer els artistes i fomentar una xarxa local on es porti a 

terme els diferents actes de cultura de la ciutat amb un distintiu corporatiu de la ciutat. Per 

donar compliment s’hauran de crear aquestes sinergies amb les administracions, igual que 

per aconseguir els recursos necessaris, mantenir l’espai. Fetes aquestes consideracions, 

pensem que podem donar suport a la proposta. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que del que 

comenta la regidora, en termes generals, la forma de portar a terme l’acord d’aquest ple és 

potestat del Govern. La convivència cívica dels veïns està per sobre de tot. Les normes es 

poden ajustar. La proposta de la taula de treball, crec que junta diferents elements, promou 

l’activitat econòmica, etc. Crec que la taula de treball com nosaltres la explicàvem era més 

específica. Em sembla que l’únic en el que discreparia és en el consell de cultura. Tota la 

resta son formes de desenvolupar una determinada proposta. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

17  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER QUÈ 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DONI SUPORT A LES ENTITATS I 

ASSOCIACIONS MATARONINES PER L’ADAPTACIÓ AL NOU 

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES QUE VA 

ENTRAR EN VIGOR EL 25 DE MAIG. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“El passat 25 de maig va entrar en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades 
que afecta a empreses i institucions, però també a associacions i entitats sense afany de 
lucre. L’entrada en vigor d’aquest Reglament que malgrat  va ser aprovat pel Parlament 
Europeo al 2016, ja fa 2 anys, ha agafat desprevinguts a tots els afectats en virtut de les 
preocupacions i presses que hem pogut veure i viure tots les últimes setmanes. 
 
Com diem l’entrada en vigor d’aquest Reglament de protecció de la privacitat afecta a les 
nostres associacions i entitats, ens consta que ha generat la mateixa angoixa i preocupació a 
aquests que als privats i les institucions. 
 
No hem tingut informació ni en Comissió Informativa ni al Portal d’Entitats de l’Agència de 
Suport a l’Associacionisme de Mataró ni pel que hem pogut parlar amb les entitats de que des 
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de l’Ajuntament de Mataró s’hagi fet una tasca d’assessorament i informació que sí s’ha fet 
amb l’entrada en vigor d’altres textos legals que afectaven a aquestes entitats. 
 
Tots som conscients de les dificultats que  les Entitats  i Associacions que formen la xarxa de 
l’associacionisme Mataroní ja tenen prou dificultats per gestionar el seu dia a dia, i que 
obligacions afegides i extraordinàries com són el desplegament d’aquest Reglament els 
suposa un important trasbals i esperem i desitgem que amb el temps no els suposi també 
problemes amb l’Autoritat que vetlla per la protecció de la privacitat dels nostres conciutadans 
(Agencia Española de Protección de Datos i/o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades) 
 
El que hem exposat fins ara ho podríem fer extensiu   a autònoms i petit comerç i empresa 
que viu una situació semblant amb l’avantatge de que alguns d’ells formen part de 
Federacions o Associacions d’empresaris que els poden assessorar però amb l’agreujant de 
que les sancions que poden patir són sens dubte més importants. 
 
És per tot el que hem exposat que sotmetem a la consideració del Ple de l’Ajuntament de 
Mataró la següent Proposta de Resolució: 
 

- L’Ajuntament de Mataró, mitjançant l’Agència de Suport a l’Associacionisme de Mataró, 
realitzarà una campanya d’informació i formació a les Entitats i Associacions sense 
Afany de Lucre de la ciutat per tal que l’adaptació i implementació  del nou Reglament 
General de Protecció de Dades la puguin fer amb la normalitat, la tranquil·litat  
necessàries i es puguin garantir, a més a més, els dret a la privacitat dels seus 
associats. De la mateixa manera el Govern Municipal oferirà col·laboració a les 
Associacions d’autònoms i petits empresaris i comerciants de la ciutat per poder 
adaptar-se i adequar-se a aquest Reglament. “ 

 
 
 

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

que votarà favorablement, però tenint en compte que el 25 de maig va entrar en vigor el nou 

reglament general de Protecció de dades i des de llavors és d’obligat compliment. Penso que 

anem tard i lamentable si des de l’administració local no s’ha donat aquest assessorament. 

Votarem favorablement perquè més val tard que mai i tenint en compte que les sancions per 

incompliment son realment dures. 

 

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

que s’està davant d’un prec, ja que es demana al govern una cosa molt concreta. És una 

tasca que ja s’hauria d’haver fet i estem a favor de que es faci. Però no votarem rés mes a 

favor que proposi el Partit Popular perquè aquest partit justifica i empara la repressió al país.  

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que el seu vot serà 

d’abstenció perquè no veiem la proposta completa i no creiem que l’Ajuntament s’hagi de fer 
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càrrec amb els escassos recursos que té d’una cosa, de la qual el propi Partit Popular no s’ha 

interessat en la possibilitat que una part d’aquesta despesa sigui a càrrec de l’Estat. La 

proposta és bona però mal dirigida perquè és el legislador qui s’ha de fer càrrec de les 

disfuncions de l’aplicació de la norma i haguessin hagut de preveure aquest problema i no 

tractar igual a les grans empreses que a les petites.  

 

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

Ciudadanía, manifesta que veu bé la proposta i fins i tot es queda curta. Els autònoms i pimes 

estan bastant informats mitjançant les patronals, gremis, gestories, fent cursets i divulgacions,  

però no és el mateix amb les associacions i entitats. Les empreses estan externalitzant la 

figura obligatòria del delegat de protecció de dades però les associacions i entitats, en molts 

casos no tenen infraestructura ni pressupost per pagar el cost elevat d’aquesta externalització. 

Creiem que des de Participació se’ls hi hauria de donar un servei per poder complir amb 

l’obligació de tenir aquest delegat. La llei afecta a moltes entitats de la ciutat que tenen dades 

d’afiliats i de protecció màxima com les entitats vinculades a la Setmana Santa que tenen 

dades de tipus ideològic, i és per això un tema preocupant que s’ha de tutelar.  

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

favorable perquè és una bona proposta sobretot per les associacions i entitats que tenen 

moltes dificultats tant en el número de socis i poc pressupost i mereixen aquest ajut. 

 

La senyora Dolores Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que 

aquesta nova llei de protecció de dades ha agafat desprevinguts a empreses, associacions, 

entitats i autònoms tot i que la llei va ser aprovada fa dos anys, però la difusió d’aquesta llei ha 

estat escassa i pobre. És un reglament europeu molt dens amb aplicacions complexes i 

complicades però que en comparació amb l’anterior llei protegeix molt més a l’usuari particular  

i la seva vinculació a entitats públiques i privades i l’ús que es fa de les dades. Aquesta 

proposta arriba tard però el que em sorprèn és que l’Ajuntament no hagi pres mesures no sols 

per a les entitats sinó en general com Administració i la seva vinculació amb els ciutadans, 

perquè també és obligatori per les administracions públiques, jo mateixa no he rebut cap 

correu informatiu ni m’han demanat cap permís de comunicació que tenen amb mi i amb la 

utilització de les meves dades. En canvi l’he rebut de la Generalitat, de la Diputació de 

Barcelona i del Consell Comarcal. D’es d’aquest Ajuntament s’envien molts correus i també 

haurien d’aplicar-se aquestes mesures perquè les sancions per incompliment del reglament 
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van de 10 a 20 milions d’euros, i no tenir un delegat de protecció de dades ja nominat és una 

falta molt greu. No em sento còmoda votant una proposta que ve del Partit Popular però 

creiem que és important i votarem favorablement. L’Ajuntament tindria que ajudar i donar 

aquest servei de manera rutinària a les associacions i entitats que estan molt angoixades 

perquè han d’invertir recursos humans i econòmics que casi no tenen per poder complir la llei, 

i que hagi de ser l’oposició qui recordi que s’ha de donar suport. 

 

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

manifesta que el debat es centra més en el compliment de la llei de dades per part de les 

empreses i administracions públiques que no pas per part de les entitats. Alguna cosa tant 

important no ha tingut difusió per els mitjans d’informació ni públics ni estatals, ni dotació 

econòmica, ni s’ha preparat la documentació ni el suport necessari des de les institucions 

supralocals cap a les administracions locals. I cadascú ha hagut de contractar serveis i 

auditories pel seu compte. És un tema molt complex, nosaltres portem dos anys treballant per 

fer complir aquesta llei que és molt seriosa. Des de Participació em diuen que en la  

“Newsletter” d’aquesta setmana s’inclourà informació sobre la protecció de dades però la 

paradoxa és que hauria de tenir a peu de pàgina la frase de “si vol rebre o no aquest 

newsletter”. Nosaltres ajudarem en tot el que puguem, amb cursos, sessions informatives,etc. 

 

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

agraeix a tots aquells que ens donen suport, i en contestació a la Sra. Sarai Martinez dir que 

l’agencia de suport està precisament per donar suport quan es crea angoixa dins de les 

entitats, perquè quan no hi ha problemes és molt fàcil tenir-la, per això demanem que sigui 

des de l’agència.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de 
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Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

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

 

En aquesta moment abandona la sessió la Sra. Sarai Martínez. 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL 

RESPECTE I LA NEUTRALITAT INSTITUCIONAL EN ELS EDIFICIS 

PÚBLICS, ELS ESPAIS PÚBLICS I EL MOBILIARI URBÀ 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“L’article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que les institucions i administracions 
públiques tenen el dret de mantenir la neutralitat política en les seves actuacions i han de 
guiar-se en la recerca de l’interès general de tota la ciutadania. En aquest sentit, és reiterada 
la doctrina del Tribunal Constitucional que estableix que les institucions, administracions 
públiques i ens locals no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d’expressió i en el 
moment en el qual es produeix una col·lisió de drets el que preval és el de la neutralitat. 
 
En els darrers anys i sobretot mesos, hem vist com en els edificis públics, els espais públics i 
el mobiliari urbà del nostre municipi s’han vist ocupats per pancartes i símbols partidistes,tals 
com els llaços grocs, que reivindiquen i fan al·lusió als membres del Govern de la Generalitat 
de Catalunya cessat amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i als líders de 
les associacions independentistes, tals com l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium 
Cultural, tots ells actualment en presó provisional o fugits de la justícia espanyola. 
 
Totes aquestes pancartes i símbols partidistes posicionen políticament la institució i 
l’administració pública a favor d’un determinat col·lectiu, trencant el caràcter objectiu que ha 
de presidir l’actuació de l’entitat local, convertint-se, en definitiva, en una institució al servei 
d’uns determinats grups polítics i socials, mitjançant un missatge distorsionador de la realitat. 
 
Aquestes actuacions suposen una adhesió o suport d’una determinada causa que en cap cas 
es pot considerar general, comprometent la neutralitat política de l’Ajuntament i la seva 
objectivitat al servei de l’interès general de la ciutadania i una vulneració del principi 
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d’objectivitat i neutralitat al que estan subjectes totes les institucions, administracions 
públiques i ens locals, tal com marca el referit article 103.1 de la Constitució Espanyola i 
l’article 6.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que 
determina que els ens locals són independents i no instrumentals ni patrimonialitzables per 
organització social, ideològica o política alguna, resultant l’ordenament jurídic, exclusivament, 
el que regeix la seva actuació. 
 
L’apropiació dels espais públics per sectors afins a l’independentisme s’ha vist intensificat amb 
l’aparició dels anomenats CDR, els quals porten a terme una estratègia deliberada amb 
l’objectiu de trencar la neutralitat ideològica del municipi i el respecte de l’espai públic, posant 
en qüestió la convivència entre el conjunt de la ciutadania i obrint una escletxa encara més 
gran en la fractura social ja existent des de fa temps a Catalunya. 
 
Les pintades, objectes de contingut polític als carrers, declaracions de persona non grata, 
insults, assenyalaments a les persones a qui pensen diferent dels independentistes, l’únic que 
aconsegueixen és malmetre la convivència social, tal i com hem vist i comprovat en els 
darrers dies i setmanes amb enfrontaments diversos de caràcter verbal i físic entre grups de 
ciutadans. 
 
A més, molts d’aquests comportaments incívics comporten desperfectes en els espais públics 
i el mobiliari urbà, provocant un cost econòmic de reparació a càrrec del pressupost de 
l’Ajuntament, i per tant, del conjunt de la ciutadania, quan serien accions totalment evitables, i 
en tot cas, s’hauria d’aplicar tots els elements coercitius i sancionadors possibles per a fer 
front a aquest cost econòmic. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de 
Mataró, proposem els següents acords: 
 
Primer. Instar a l’Ajuntament de Mataró a respectar i fer respectar la neutralitat institucional 

en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi. 
 
Segon. Instar a l’Ajuntament de Mataró a retirar o fer retirar qualsevol pancarta o símbol 

partidista dels edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi. 
Tercer. Instar a l’Ajuntament de Mataró a vetllar per la convivència entre el conjunt de la 

seva ciutadania amb independència de la seva ideologia política o creença. 
 

Quart.     Instar a l’Ajuntament de Mataró a que compleixi la normativa legal vigent i la faci 
complir pel que fa referència a la neutralitat ideològica dels edificis públics, espais 
públics i el mobiliari urbà del municipi, imposant les mesures sancionadores i 
coercitives necessàries i aplicables segons les lleis vigents i les ordenances 
municipals. 

 
Cinquè. Quan hi hagi constància de que regidors d’aquest Ajuntament tinguin 

comportaments que contravinguin el principi de neutralitat dels edificis públics, 
accions d’ocupació de l’espai públic amb material que posi en qüestió la neutralitat 
ideològica de l’espai públic o accions que deteriorin el mobiliari urbà del municipi 
com pintades, adhesius a la façana de l’ajuntament, etc... se’ls apliqui l’ordenança 
de civisme i siguin sancionats com a qualsevol altre ciutadà. 
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Sisè.     Instar al Delegat del Govern a Catalunya a exercir les accions legals i 
administratives oportunes i que formen part de les seves competències per tal 
d’assegurar el compliment de la neutralitat política i ideològica en l’espai públic que 
és titularitat de l’Administració de l’Estat, com per exemple la platja. 

 
Setè.    Traslladar aquest acord al Delegat del Govern  a Catalunya als Grups Parlamentaris 

del Parlament de Catalunya, al President del Parlament i al President de la 
Generalitat i associacions de veïns del nostre municipi.” 

 

 
 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que el que presenten no té un 

to massa conciliador ni de consens i els demano que retirin aquesta proposta per destensar la 

crispació existent. En el punt quart i cinquè demanen mesures sancionadores i no crec que 

això ajudi a tranquil·litzar la situació en la que estem. Hauríem de reflexionar-ho tots plegats.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que no repartirà carnets de demòcrata com fan alguns ni dirà 

que tenir una posició determinada en algun moment és equidistant perquè no vull faltar al 

respecte a ningú. Aquesta proposta no ajuda al que reclamàvem abans i ataca clarament la 

llibertat d’expressió d’una manera flagrant i inacceptable, instant al Delegat de l Govern a  

Catalunya a perseguir als regidors; aquest punt és deplorable, i estan confonent l’espai públic 

amb la institució pública. L’espai públic no serà mai neutral mentre hi hagi democràcia. L’espai 

públic és una conquesta social que hem defensat per demostrar i mostrar el que vulguem, 

sempre sense atemptar els drets fonamentals de les persones. L’espai públic no és neutral, és 

polític i una conquesta social, com quan es manifesten els pensionistes o les persones de 

condició sexual diferent a l’estàndard. Es pot estar d’acord o no amb una manifestació 

determinada, com el moviment que ha posat les creus a la platja, però vostès no tenen dret a 

retirar-ho. Poso un exemple: els que van fer la manifestació per la unitat d’Espanya pocs dies 

després de la plantada de creus, quan van acabar van anar a la platja de la Barceloneta i la 

van omplir de banderes d’Espanya i cap independentista va anar a treure-les. S’han de 

respectar totes les llibertats. Tampoc entenc perquè acusa al govern de la ciutat de ser o no 

neutral, quan precisament aquest alcalde s’ha caracteritzat en no permetre cap símbol 

partidista. Aquestes propostes de resolució no ajuden a tornar a la normalitat ni aporten res a 

la convivència i a entendre a l’altre que també té drets i els exerceix pacíficament. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, aclareix 

que ningú va anar a treure les tovalloles de bandera espanyola de la platja de la Barceloneta 

perquè va ser un acte espontani sense cap convocatòria i per això no es va rebentar l’acte.  

Agraïm a Ciutadans que facin aquesta proposta, encara que arribi mesos tard, després de 

denuncies i escarnis. Votarem a favor de la proposta tot i que Ciutadans sembla que hagi 

estat tot aquest temps veient-les passar, mentre que els ciutadans han estat lluitant 

pacíficament, el seu partit no ha assistit a cap de les tres convocatòries de manifestació, no 

obstant votarem a favor.  

 

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

manifesta que no es poden quedar asseguts mentre veiem que la llibertat d’expressió és 

trepitjada. Des de la CUP diem que som contraris a la prohibició de la llibertat d’expressió en 

els espais públics, precisament perquè son espais plurals on tothom es pot expressar 

pacíficament i amb respecte al que pensen els altres, i el que s’ha de fer és posar límits als 

feixistes i xenòfobs que actuen sense impunitat. És contradictori que el PSC no aprovi la 

llibertat d’expressió en quant als llaços grocs, estelades i creus dient que creen divisió i que 

d’aquesta manera demostra la intolerància que abandera Ciutadans. A hores d’ara el PSC  

encara no s’ha mostrat contrari a la manifestació del 2 de juny organitzada per l’extrema dreta. 

Una cosa és ser unionista i un altre cosa és ser feixista. D’aquesta manera pot esgarrapar uns 

quants vots però també haurà regalat l’hegemonia política als d’extrema dreta. Les institucions 

han d’expressar la voluntat democràtica majoritària i en canvi el nostre alcalde es nega a 

posar un llaç grog al balcó de l’Ajuntament, això no és neutralitat és una actitud partidista i 

antidemocràtica denunciable. El llaç grog representa la defensa de la llibertat i drets civils i 

mentre no tornin els presos polítics, és lícit que es faci visible la situació anormal en la que 

estem. No fer-ho significa estar en contra de la democràcia. Ja sabem que vostès son molt de 

Borrell i de desinfectar Catalunya i a nosaltres no ens trobaran però amb els valors 

democràtics compartits sí. Votarem en contra. 

 

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

manifesta que votaran a favor, però no entenem el que diuen Ciutadans en referència als 

regidors, a mi no em molesta que els regidors s’expressin democràticament com vulguin, em 

molesta més anar a un hospital i veure un llaç groc. També dir que qui té competències sobre 

els usos de la platja és la Direcció de costes de la Generalitat i decideixen si autoritzen o no. 
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Per tant, tot i compartir molts punts de vista amb vostès no entenc perquè posen en el mateix 

sac a tothom i crec que és injust, sobretot quan regidors del Partit Popular tenen difícil ser 

regidors en segons quins llocs. Segurament serà molt difícil tenir llista electoral l’any vinent 

perquè hi haurà por de representar a les formacions que els representen ideològicament.  

Personalment em molesten totes les pintades, fa vuit o deu anys que es va demanar a 

l’Ajuntament que es netegessin tots els grafits i en canvi ara els sembla bé altre tipus de 

pintades. Si no els agrada l’ordenança de civisme que es canviï. Estem en un moment que és 

necessari rebaixar la tensió i com a representants públics tenim l’obligació de cuidar de que no 

passin incidents i que tothom pugui defensar els seus pensaments sense ofendre als demés i 

no permetré que uns siguin els feixistes i els altres els bons. La primera persona que va rebre 

a Alemanya a un senyor que va fugir d’aquí va ser del partit d’extrema dreta i a Dinamarca van 

ser els ultres, deixem-nos de tonteries.  

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que hi ha més de 

dos milions de catalans que demanen la independència i amb l’aplicació del 155 això va 

creixent, i s’ha judicialitzat una situació que s’hauria d’haver resolt fent política i aquesta és la 

situació. Torno a proposar la taula de diàleg. Que tothom parla amb tothom encara que hi 

hagin diferències ideològiques, personalment coincideixo molts cops amb el PP, i no passa 

res, estan entestats en fer-nos veure una divisió al carrer que no existeix, sí que hi ha tensió 

per culpa de la inoperància del PP i del Congrés i del Senat, però la gent del carrer conviu 

amb independentistes i no independentistes com sempre s’ha fet. Molts som molt orgullosos 

de ser fills de l’emigració i ens sentim catalans. Defenc la democràcia i no vull prohibicions ni 

el victimisme del govern, tenim molt a debatre i a parlar, no em molesten els colors ni altres 

persones que no pensin com jo, que sóc republicana, i no em sento representada pels 

Borbons, però tampoc crec que tots els Espanyols siguin feixistes. Posem-nos a treballar, 

creem un marc de debat on tots procurem pel benestar de la nostra gent, i no prohibim tant 

que això sempre porta problemes.  

 
 

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

gran respecte i estima per a tots els mataronins i tots aquells que han votat a Ciutadans i PP i 

per això tots ells tenen dret a un altra debat i no el que estem fent avui. Oriol Jonqueres va 

estar a Mataró per a la llei de barris i ara està donant classe de Filosofia a Estremera, Josep 

Rull va explicar-nos els desdoblament de la carretera, Raúl Romeva es va encarregar de 
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transparència exterior i una part del que va fer ho fem servir aquí i a d’altres ajuntaments per 

fer comparacions, Dolors Bassa renda garantida, Mundó va tancar la model, Forn va gestionar 

els atemptats, tots ells estan empresonats i d’altres que estan exiliats no han estat encara 

extraditats, inclús el Sr. Sanchez va dir que s’hauria de refer els supòsits penals perquè 

poguessin entrar aquests empresonats catalans, donant a entendre que no hi hauria delicte, el 

jutge Llarena podria ser recusat, aquest hauria de ser el debat que hauríem de tenir i no estar 

discutint de la neutralitat del espai públic. No vull discutir dels llaços grocs, s’ha de discutir del 

que representen els símbols, que representen drets humans, llibertat, principis ètics, 

alliberament de persones injustament empresonades. Vostès sempre estan proposant el 

separatisme com van fer amb l’idioma, i faran tot el que calgui per tenir comunitats 

enfrontades perquè és el que volen i necessiten i nosaltres hem de lluitar contra tot això 

trobant punts d’entesa que puguem discutir però amb propostes com aquesta no ho 

aconseguirem.  

 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que no 

volia ni intervenir en aquesta proposta, però subscric el que ha dit el Sr. Teixidó i vull explicar 

una situació que em va passar, em vaig trobar amb un càmera de la Sexta que en va 

preguntar si em molestaven les pintades que hi ha del Llarena, li vaig dir que el que em 

molestava era el significat d’aquestes i la manca de llibertat i de drets a Catalunya. Els 

símbols a la solapa serveixen per reivindicar, com l’adhesiu de la Creu Roja, el llaç vermell de 

solidaritat amb la Sida, els liles per la violència de gènere, negres pel dol i per què no un groc 

per aquells empresonats injustament?. El que ens ha de preocupar no són les pintades ni les 

coses grogues enganxades, és el perquè ho fa la gent. Votarem no a la proposta.  

 

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

Cultura, replica que el Sr. Cuellar que no és ningú per donar lliçons de democràcia al Partit 

Socialista, i dir-li a la Sra. Calpe que no em molesten els llaços a la solapa sinó les senyes 

d’identitat dins de l’espai públic i l’utilització de les institucions públiques a favor d’una 

ideologia o un altra. Li he demanat abans al Sr. Cuellar que retirés la proposta per no seguir 

burjant a la ferida de la convivència i senyalant-nos com a feixistes, però no ho ha fet. Hem de 

respectar-nos els uns al altres, el que volem és que es respectin els bens i l’ us dels espais 

públics, respectant la llibertat d’expressió però sense fer servir els espais comuns per 

manifestar una ideologia. L’espai públic ha de ser de tots i tenir respecte per les opinions, 

institucions i espai públic compartit, complint les ordenances municipals de convivència 
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ciutadana. No es poden posar ni banderes ni símbols que no estiguin autoritzats perquè així 

ho regulen les ordenances Sra. Calpe, i de vegades està a favor i d’altres en contra de les 

pintades segons li convingui, això no vol dir que no tingui dret a expressar la seva ideologia 

però dins del respecte a la legalitat i a les ordenances. També demanaria al Sr. Ferrando que 

retirés la proposta en pro de la convivència i mostra de bona voluntat.  

 

 

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

Ciudadanía, replica a la Sra. Caballero i al  Sr. Martinez que no comparteix però respecto que 

siguin equidistant com qualsevol altre posició legítima. Com bé a dit la Sra. Moreno, estem 

parlant de les ordenances, no parlem d’un altre cosa. Respecte als regidors, en la proposta no 

es parla res de coartar la llibertat d’expressió i les sancions es posen a tothom per igual sigui 

regidor o no. Respecte a que estem tensant no és cert, el que estem fent és canalitzar a una 

part important de Mataró que està indignada per l’ocupació del espai públic. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

Vots en contra: 14, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

La proposta de Resolució no s’aprova per no obtenir la majoria de vots. 
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PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Alcalde disposa avançar el tractament del punt núm. 23 de l’ordre del dia. 

 

23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER SOL·LICITAR UNA PLACA COMMEMORATIVA QUE RECORDI 

ALS QUATRE ALPINISTES QUE VAN PERDRE LA VIDA EL 

SETEMBRE DE 1987 A L’EXPEDICIÓ DE LOTS HE SHAR. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, disculpa a la seva 

companya de grup, Sra. Martinez, que ha hagut de marxar per no trobar-se bé, malgrat que  

tot i estar convalescent ha vingut avui al Ple. 

 

A continuació presenta el prec següent: 

 

“A petició d’un col·lectiu de mataronins, se’ns ha sol·licitat l’encàrrec de recordar i reconèixer 
als alpinistes mataronins que van perdre la vida realitzant una expedició, sorpresos per allaus. 
 
Mataró es testimoni de la placa, ubicada en la plaça de Toni Sors, científic, alpinista de 
reconegut prestigi que havia conquerit els “picos de l’Himalaya”. Aquests gest honora a la 
ciutat pel reconeixement i record d’aquest santVicentí Maresment. 
 
Fet que compartim, però han estat varis veïns de Mataró que no entenem el motiu de que no 
s’esmenti en la mateixa plaça, als altres dos Mataronins alpinistes, que acompanyaven a Sors 
en la mateixa expedició i que van tenir el mateix final. 
 
Segons relata Sergi, un company que va trobar els cossos, que no van poder ser rescatats 
però que van tenir cura de despedir-los i tapar-los. Amb la sensació compartida per la resta de 
companys de que van patir; “ una mort digna”. Fent i practicant l’esport que s’estimaven”. 
Encara que lamentaven la pèrdua i la duresa dels moments.. 
 
Atesa l’existència d’una placa que recorda a un dels Alpinistes, reconegut científic i veí de St. 
Vicenç de Montalt, consideren oportú recordar en la mateixa plaça i esmentar a Sergi 
Escalera, Francesc Porras (Matarní) i Antoni Quiñones (Mataroní). Creiem que es de justícia 
que tots quatre companys siguin recordats i reconeguts per aquesta ciutat, aquests ple i si fos 
necessària l’ intervenció del nomenclàtor en aquesta petició es porti a debat en tant 
prestigiosa comissió. 
 
Des de el nostre Grup hem parlat amb les famílies dels esportistes i totes han estat d’acord en 
l’homenatge i reconeixement de la nostra ciutat. 
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Fins i tot aquests fet es podria envoltar, d’un acte compartit amb els excursionistes, alpinistes i 
altres esportistes de la ciutat i els seus familiars.” Es l’esport el que posa de relleu la salut 
d’una ciutat i els valors de la mateixa”. 
 

 

 Es per tot l’exposa’t: 
 

1. Proposem al ple col·locar una placa amb el nom de tots els alpinistes que van 
perdre la vida en aquella expedició. 
 

2. Efectuar un homenatge (recordatori) amb els esportistes alpinistes, familiars i el 
consistori per tal de mantenir viva l’historia de Mataró i la seva gent.” 

 

 

 

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

que la ciutat sempre ha estat molt vinculada als esports de muntanya. Els alpinistes de la 

GRUPE i la UEC han coronat els cims mes alts del mon. A Antoni Sors que va coronar el cim 

de l’Everest, se li va fer el monòlit que tenim en el Parc Central, per altre banda també s’ha 

pagat un alt preu amb la mort de Sergi Escalera, Francesc Borràs, Antoni Quiñones i Toni 

Sors que van morir a l’any 1987. Estem d’acord en que la ciutat els hi hauria de fer un 

homenatge. Farem una taula de treball amb la Unió Científic Excursionista i amb els familiars 

per decidir el tipus de reconeixement a fer. Acceptem el prec.  

 

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

prec, hem parlat amb la GRUPE i el Sr. Cruanyes i tenen la idea d’un altre espai i agrairia que 

es tingués en compte l’opinió dels familiars i afectats i es poguessin fer els canvis oportuns. 

Agrair al PP de Cirera per haver portat la proposta.  

 

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

que també han parlat amb el Sr. Cruanyes i serà bo que fem aquesta taula de treball tots 

plegats.  

 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE L’OBERTURA DEL PATI 

DE L’ESCOLA ANGELETA FERRER. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la pregunta següent: 

 

“Quan, des del govern municipal, s’explicava el projecte de la nova escola Angeleta Ferrer, 
situada a l’antiga fàbrica de Can Fàbregas del paper, ja es valorava la possibilitat de que la 
pista poliesportiva i el gimnàs de l’escola, podria tenir un funcionament independent, per 
donar-li un ús fora de l’horari lectiu.  
 
Aquesta era una demanda molt necessària,  ja que al centre hi havia (i encara hi ha) una 
manca d’espais per poder desenvolupar esports o activitats de lleure, i amb el pati de l’escola 
obert a la ciutadania, es donava una resposta, mínima, però necessària a una antiga demanda 
de  l’associació de veïns. Per tant, des de les associacions de veïns i des dels diferents grups 
municipals (govern inclòs), es veia amb molt bons ulls aquesta  proposta. Encara recordem les 
intervencions del regidor d’esports d’aquell moment, deixant clar que aquesta seria una 
prioritat. 
 
Es més, quan es va presentar el projecte de la futura escola Angeleta Ferrer, tant en 
comissions informatives com en el consell territorial del Centre-Eixample-Havana, es va 
informar que el pati seria independent de les aules per aprofitar aquest espai i donar-li un ús 
fora de  l’horari lectiu. Fins i tot, en el consell territorial de l’1 de febrer del 2017, des de 
l’administració (educació) és conclou que “hi ha una manca d’espais de lleure a la zona i es 
veu la necessitat de fer accessibles els patis de les escoles per a tal fi”. 

 
Però, en el consell territorial del 13/02/2018, la regidora va informar sobre “l’obertura de la 
pista poliesportiva de dilluns a divendres en horari no lectiu per a l’ús d’entitats esportives i 
sota la coordinació de la Direcció d’Esports.” I va afirmar que “Tècnicament és inviable obrir tot 
el pati per a ús indiscriminat ja que donades les característiques del pati no  poden garantir la 
seguretat de l’equipament”. 

 
Atès que des de tots els estaments, tant socials com polítics, es valorava una necessitat 
l’obertura del pati de l’escola per poder desenvolupar activitats d’esport i de lleure fora de 
l’horari escolar, 
 
Atès que aquest era un equipament nou i per tant, es podria adaptar a les necessitats del barri 
i era una bona oportunitat per rescabalar la manca d’equipaments públics de lleure, el Grup 
Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 
 

- A que és deu aquest canvi de criteri,  en quant a la proposta del govern que primer 
passava per ser un pati obert (lleure) i ara sembla ser que serà    una pista  gestionada 
per clubs esportius? 
 

- Quina és la proposta del govern,  en el tema  dels patis oberts escolars del barri de 
l’Havana? 

 
- Com és que el govern, va acceptar una al·legació del grup de CiU que proposava la 

lliure utilització del recinte poliesportiu de la nova escola, tot justificant que “La Direcció 
d’Ensenyament considera molt positiva la proposta ja que pot ajudar a paliar la manca 
d’espais públics  a la zona del centre de la ciutat a la vegada que potencia els espais 
de convivència i els llocs de trobada” i ara canvia de parer?” 



 73 

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

municipals i Sostenibilitat, exposa que no és que hagi hagut un canvi de criteri sinó que era 

inviable per qüestions de seguretat i ho estem estudiant. Ja havíem parlat de la necessitat 

d’aquest patis en el centre de Mataró, però segons diu la normativa d’ Autonomia de Centre, 

és el centre escolar qui ha de donar el vist i plau i de moment no el tenim, esperem tenir 

aquest any un espai en el Centre Eixample Havana fora horari lectiu per fer esport. No sols 

està l’escola Angeleta Ferrer, tenim la de Joan Coromines, la de la Anxaneta, la de Montserrat 

Solà, totes estan en el centre i estem treballant en els horaris, la responsabilitat i cost 

d’obertura i tancament, vigilància, neteja, reposició d’elements esportius existents,si cal, i la 

reglamentació d’us.  

 

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

que la direcció del centre pot opinar però ha d’haver alguna manera de fer-ho perquè el pati 

també pertany a la ciutat. 

 

 

20  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER QUÈ ES FACI L’HOMENATGE A LES 

VÍCTIMES DE LA BANDA TERRORISTA ETA PREVISTA FA ANYS. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Fa uns dies la banda terrorista ETA ha anunciat per enèsima vegada que desapareixia com 
organització criminal. Cosa que celebrem, però de la mateixa manera ens neguem a que 
s’oblidi el que va significar la persecució que van patir  durant dècades aquells que la banda 
va posar a la diana,  forces i cossos de seguretat de l’Estat però també ertzaintzas i mossos 
d’esquadra, ciutadans anònims però també polítics i periodistes, alts càrrecs polítics però 
també regidors de pobles petits, al País Basc i també a la resta d’España. 
 
Malauradament molt pocs van escapar de la seva acció criminal i a la nostra ciutat en tenim 
alguns exemples que han patit el silenci i l’oblit, com el Policia Nacional A.L.F. assassinat amb 
3 companys més a Oyartzun el 14 de setembre de 1982, quina família residia a la nostra ciutat 
i quin funeral es va celebrar pocs dies després a la Parròquia de la Sagrada Família de Cirera, 
o com el Comando Barcelona que va assassinar a Ernest Lluch, els regidors José Luís Ruiz 
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Casado y Paco Cano o el Guàrdia Urbà de Barcelona Gervilla, que havia recollit informació 
sobre regidors de Mataró i sobre algun espai molt concorregut de la nostra ciutat molt més 
recentment al 2001. 
 
El Ple de Mataró va decidir en el seu moment,any 2007, habilitar un espai de la nostra ciutat 
per recordar la memòria de les víctimes i creiem que ara és un bon moment per fer efectiu 
aquest acord i que la memòria del que va succeir no quedi en l’oblit. 
 
I és per aquests motius que proposem al Govern Municipal el següent Prec: 
 
1.-El Govern Municipal farà efectiu l’acord de Ple de 2007 en el qual es va aprovar posar a un 
espai de la nostra ciutat, Plaça Tomás y Valiente, un element en record de las Víctimes del 
Terrorisme que fes menció a Miguel Angel Blanco Garrido pel que va significar especialment 
el seu assassinat.” 

 

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

Cultura, diu que és cert que al Juliol de 2007 es va aprovar una proposta de resolució per 

dedicar un element emblemàtic a totes les víctimes del terrorisme, vint i cinc regidors dels vint 

i set li van donar suport i suposo que el motiu de que no s’hagi fet encara és la manca de 

pressupost i no pas d’interès. Una de les coses que hem fet, és el reconeixement a l’ 

exalcalde republicà Josep Abril amb la col·locació de la Cadira de l’alcalde a la Fundació Iluro. 

La col·locació d’una escultura, d’un monòlit en record de les víctimes del terrorisme, és un bon 

homenatge a tothom que ha patit aquesta xacra i celebro la dissolució de la banda terrorista 

ETA. Tenim voluntat de fer-ho i espero que es tingui en compte en els pressupostos del 

proper exercici per tirar-ho endavant al 2019. 

 

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

manifesta que ja estava pressupostat el cost de la placa o monòlit i ara seria un bon moment 

per fer-ho ja que hem de fer una modificació pressupostaria i no s’hauria d’esperar al 2019.  

 

21  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE ELS NOMENAMENT 

REGIDORS OPOSICIÓ PER FER DE JURAT AL CONCURS D’IDEES 

DEL PLA D’IMPULS DEL CENTRE.   

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“El Pla d’Impuls del centre, és un projecte que ha de  donar “impuls” comercial i cultural al 
casc antic de la nostra ciutat. 
 
En el marc d’aquest Pla, s’ha convocat un concurs d’idees, “l’objectiu del qual, és dissenyar 
una estratègia i un model que inclogui accions econòmiques, arquitectòniques, mobilitat, així 
com a dinamització econòmica, cultural i social que permetin impulsar el Centre com a motor 
d’activitat cultural, de comerç i turística integrada dins d’un únic discurs que posi en valor el 
seu llegat històric i patrimonial”. 
 
“I la proposta seleccionada esdevindrà l’instrument estratègic per desenvolupar el Pla d’Impuls 
al Centre de Mataró”, tal i com informa la web de l’ajuntament. 

 
Per escollir la proposta guanyadora, hi ha un jurat format per tècnics de diferents àrees, 
representants del comerç del centre  etc i 2 regidors de l’oposició. 
 
En Comissió Informativa, se’ns va informar que l’alcalde designaria els 2 regidors de l’oposició 
que formarien part d’aquest jurat. Quan es va preguntar quin criteri seguiria el senyor alcalde 
per decidir quins serien els regidors escollits, no se’ns va donar resposta. 
 
Atès que ens hem assabentat per la premsa de l’elecció dels regidors de l’oposició que formen 
part del jurat i deixant clar que no tenim res en contra dels regidors però si sobre els criteris 
d’elecció, 
 
el Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 
 

- Quin ha estat el criteri que, el govern municipal, ha fet servir a l’hora d’escollir els 
regidors de l’oposició que formen part del jurat?” 

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

Cultura, exposa que la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives fa referència a 

aquest jurat i diu que és necessari entre altres vocals, dos regidors de grups polítics que no 

formin part de l’equip del govern i per això es va fer el decret 3249/18 per anomenar al jurat, i 

entre ells està la regidora Dolors Guillem de Convergència i Esteve Martinez d’Iniciativa. 

M’estranya el que ha dit de que s’ha assabentat per la premsa de qui són els membres del 

jurat, perquè aquest decret es va dir a la Comissió Informativa de Serveis Centrals el 19 

d’abril de 2018. El proper dilluns tenim un Comissió Informativa per explicar quina ha estat la 

tasca del jurat i el perquè del resultat. L’alcalde té la potestat d’elegir i no s’ha seguit cap 

criteri personal, és un projecte que ha estat a l’abast de tothom que el volgués seguir.  
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

respon a la Sra. Moreno que no pot ser aquest criteri tan arbitrari i que decideixi l’alcalde, 

hauria d’haver un criteri més neutre, un altra manera de triar regidors de la oposició. No em 

sembla gaire lògic aquest criteri.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, convida al proponents que manifestin si les 

preguntes que queden pendents per contestar, volen la resposta per escrit o en cas contrari 

quedaran per l’ordre del dia del proper Ple 

 

 

Finalment,a les 24:00 hores del vespre, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta sessió 

del Ple ordinari de l’ajuntament de Mataró, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 
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