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ACTA NÚM. 02/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE FEBRER DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vuit de febrer de dos 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el debat del punt núm.8 de l’ordre del dia 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
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) 
 
 

No assisteixen a la sessió el Sr. Esteve Martínez Ruiz, portaveu del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds-EUiA i la Sra. Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

1132/2018 de 5 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de febrer 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 8 de febrer 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 les Actes de la sessió extraordinària del dia 22 desembre de 

2017 i ordinària del dia 18 de gener de 2018. 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

  

 

 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 

3 Modificació composició Comissions Informatives Municipals  

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 

4 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector 

Carretera de Cirera . 
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5 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de general d’ordenació per al 

reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i Alcalde Abril. 

 

6 Ratificar decret d’alcaldia de nomenament de canvi dels membres del Consell Municipal 

del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en la presidència, vicepresidència i vocal de 

CiU. 

 

  

 Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

7 Aprovació definitiva Ordenança Municipal de Terrasses. 

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

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

perquè l’ajuntament de Mataró impulsi la retirada i/o millora del cablejat elèctric a la via 

pública. 

 

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la 

necessitat de crear espais d’atenció a la Gent Gran de Mataró. 

 

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

per crear una escola municipal del mar. 

 

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

Ciudadanía per tal que s’estudiï la viabilitat i la ubicació d’un centre cívic en el barri de 

La Llàntia 

 

12 Proposta de Resolució que presenta rel grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per instaurar un sistema de finestra única a l’Ajuntament de Mataró. 

 

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

l’estudi del projecte per a la construcció d’una piscina olímpica coberta a la ciutat. 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 
 

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

Pla d’oci nocturn de Mataró. 

 

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

nul·litat de les multes captades pel “foto-vermell” dels semàfors. 

 

16 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’aprovació 

definitiva del Reglament d’ús i accés als Mitjans de Comunicació Municipal. 
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17 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

danys ocasionats a la façana principal i al lateral de l’edifici de l’ajuntament de Mataró; 

arran de l'enganxat de pamflets reivindicatius en els esmentats paraments, durant les 

manifestacions i concentracions en suport de la "Llibertat dels Jordis" i del Govern del 

Sr. Puigdemont. 

 

18 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

danys ocasionats al mobiliari urbà de la ciutat de Mataró amb pintades amb al· lusions al 

suport de l'1-O, de la "Llibertat dels Jordis" i dels membres del Govern del Sr. 

Puigdemont. 

 

19 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament 

de Mataró es personi com a afectat davant els tribunals per l’anomenat cas del 3% amb 

derivacions a l anostra ciutat. 

 

20 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa sobre els llums de tecnologia LED i la contaminació lumínica. 

 

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

l’estat de les palmeres de la classe Washingtonia. 

 

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

futur del Triangle dels Molins. 

 

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

l’Audiència Prèvia. 

 

24 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per conèixer l’estat i calendari de 

l’Ordenança Municipal per a la Igualtat de Gènere. 

 

25 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’enfonsament 

d’una part de la calçada al carrer Burriac i la “no actuació” per part de l’Ajuntament. 

 

26 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per mantenir en 

condicions dignes la zona de l’Avinguda Maresme i solucionar el problema de 

convivència entre el corre can i les zones de joc infantil del Parc de Mar.  

 

27 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per millorar l’operativa de gestió 

de la recollida de brossa de la via pública de Mataró. 

 

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

tancament del Zara de la Riera. 

 

 

 

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

EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22 DESEMBRE DE 2017 I ORDINÀRIA 

DEL DIA 18 DE GENER DE 2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  

No hi han assumptes a tractar. 

 
 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

3  -  MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES 

MUNICIPALS.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
En data 29 de gener de 2018 el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta 
escrit sol.licitant canvis a realitzar dels seus representants a les diferents Comissions 
Informatives Municipals. 
 

� En la CIM Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, la Sra. Dolors 
Guillen Mena serà vocal titular i el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller serà vocal suplent.  

 
� En la CIM Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller serà vocal 

titular i el Sr. Josep Ma Font i Morera serà vocal suplent.   
 

� En la CIM Àrea d’Acció Social, la Sr. Isabel Martínez Cid serà vocal titular i el Sr. 
Joaquim Fernàndez i Oller serà vocal suplent.  
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� En la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, la Sra. Núria Calpe i Marquet 
serà vocal titular i la Sra. Dolors Guillen Mena serà vocal suplent.  

 
� En la CIM Àrea de Gestió de l’Espai Públic, el Sr. Josep Ma Font i Morera serà vocal 

titular i la Sra. Núria Calpe i Marquet serà vocal suplent.  
 

� En la Comissió Especial d’Organització, el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller serà vocal 
titular  i la Sr. Isabel Martínez Cid  serà vocal suplent.   

 
� En la Comissió Especial de Comptes, la Sra. Dolors Guillen Mena serà vocal titular i el 

Sr. Joaquim Fernàndez i Oller serà vocal suplent.  
 
 
 
En data 2 de febrer de 2018 el govern municipal comunica canvis dels seus respresentants en 
les Comissions Informatives Municipals  
 

� En la CIM Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, el Sr. Juan 
Carlos Jerez Antequera serà President titular i la Sra. Núria Moreno Romero serà 
Presidenta suplent.  

 
� En la CIM Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Miquel Àngel Vadell Torres serà 

President titular i la Sra. Mª Luisa Merchán Cienfuegos serà presidenta suplent.   
 

� En la CIM Àrea d’Acció Social, el Sr. Juan Manuel Vinzo Gil serà President titular i la 
Sra. Mª Luisa Merchán Cienfuegos serà presidenta suplent.   

  
� En la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, la Sra. Núria Moreno Romero 

serà Presidenta titular i el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera serà President suplent. 
 

� En la CIM Àrea de Gestió de l’Espai Públic, el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera serà 
President titular i el Sr.  Miquel Àngel Vadell Torres serà President suplent.   

 
� En la Comissió Especial d’Organització, el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera serà 

President titular i la Sra. Núria Moreno Romero serà Presidenta suplent.  
 

� En la Comissió Especial de Comptes, el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera serà 
President titular i la Sra. Núria Moreno Romero serà Presidenta suplent.  

 
 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pel grup municipal Socialista i 
pel grup municipal de Convergència i Unió, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord : 
 
 
Únic.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera:  
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� CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Pre sident:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

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

� CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
    
President:  Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 

Vocals:  Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
Suplent:  Josep M Font i Morera (CiU) 

   Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 
   Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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� CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent:  Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vocals:   Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
   Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

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

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

 
 
 
 

� CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
    
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals:  Núria Calpe i Marquet (CIU) 

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

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

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo  (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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� CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
President:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
   Suplent: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
 
Vocals:   Josep M Font i Morera (CiU) 

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

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

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

 
 
 
Segon.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 
 
� Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 

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

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

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

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

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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� Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 
de la Corporació.  

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

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

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

que votarà afirmativament però vol demanar que en la proposta aprovada desaparegui la 

referència a l’Àrea, ja que no es van adonar inicialment, però després que s’hagi modificat 

l’organigrama pel govern i en canvi no s’hagi aprovat pel ple els canvis de l’àmbit material de 

les comissions informatives, no té sentit tenir una comissió informativa del Àrea d’acció social 

perquè hores d’ara l’àrea d’acció social no existeix. I ho proposem per evitar contradiccions. 

 
 
 
El Sr. Alcalde accepta la correcció proposada pel Sr. Fernàndez, en el sentit de suprimir la 

referència a les Àrees en el títol de les Comissions Informatives Municipals. D’aquesta forma 

la proposta que es sotmet a votació és la següent: 

 
 
“A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pel grup municipal Socialista i 
pel grup municipal de Convergència i Unió, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord : 
 
 
Únic.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera:  
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� CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Pre sident:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

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

� CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
    
President:  Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 

Vocals:  Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
Suplent:  Josep M Font i Morera (CiU) 

   Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 
   Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

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

 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent:  Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vocals:   Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
   Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

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

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

 
 
 
 

� CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
    
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals:  Núria Calpe i Marquet (CIU) 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Segon.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 
 
� Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 

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

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

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

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

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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� Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 
de la Corporació.  

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

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

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 
 
 
 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge  
 

4  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR CARRETERA DE CIRERA . 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació sector Carretera de Cirera, redactada pel servei tècnic 
municipal. 
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El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOPB de 20 de juliol 
de 2016 pel termini d’un mes, de 12 de setembre de 2016 pel termini de 45 dies i de 17 
d’octubre de 2016 junt amb l’informe de sostenibilitat ambiental pel termini de 45 dies, i a La 
Vanguardia de 13 de juliol de 2016, de 9 de setembre de 2016 i de 10 d’octubre de 2016, al 
tauler d’edictes electrònic i a la web municipal. 
 
En tràmit d’informació pública s’han presentat les al·legacions següents: 
 
- Grup municipal VOLEMataró 
- General de Galerías Comerciales, SA 
 
Les al·legacions s’estimen en part, d’acord amb el contingut de l’apartat 1.8 de la Memòria del 
document tècnic, que es reprodueix: 
 
1. Grup Municipal de VOLEM Mataró 
 

EXPOSA: 

- Manca d’informació en relació a la possibilitat que es desenvolupi un hotel en el sector, 
així com una sensació de manca de fluïdesa i transparència amb la informació que se’ls 
proporciona. 

- Destaca que, si bé se’ls ha informat que la redacció del planejament es fruit d’un procés 
molt participat, d’acord als expedients consultats, el programa de participació ciutadana 
només consta de tres fulls i que la participació ha estat exclusivament a afectats 
urbanístics i immobiliàries. Mostra sorpresa per no trobar cap associació de veïns, 
moviments veïnals o d’altres. 

- Mostra preocupació pel fet que, mentre es planteja la possible construcció d’edificis per a 
ús terciari i de la indústria sanitària, no observa previsions d’actuacions per a pal·liar les 
necessitats de l’Hospital actual. Al seu torn, es destaca que no s’explicita el tipus de gestió 
d’un possible centre de dia, a desenvolupar en el sector. 

- Troba a faltar un estudi de mobilitat associat al planejament. 

- Destaca de nou que no s’explicita el tipus de gestió de les instal·lacions esportives 
previstes en el planejament. 

SOL·LICITA: 

a) L’explicació tècnica i els criteris que justifiquen la construcció del possible hotel previst en 
el planejament.  

b) Que el govern germanitzi la sanitat pública en els terrenys davant l’Hospital de Mataró, i 
garanteixi la gestió pública del possible centre de dia així com altres necessitats existents 
al municipi. D’altra banda, que els futurs equipaments es justifiquin a partir d’un bon estudi 
de necessitats a curt, mitjà i llarg termini. 

c) Que el govern realitzi un estudi de mobilitat que quedi recollit en el pla i inclogui el 
transport públic i un espai on realitzar les parades de forma més centralitzada i òptima.  
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d) Que el govern obri un procés participatiu transversal i plural, amb les associacions i 
moviments veïnals, consorci de l’ICS, representants dels sindicats sanitaris, representants 
del transport públic i altres tècnics i ciutadania. En aquest sentit, demana que els resultats 
dels acords siguin vinculants, i es faci prevaldre l’interès col·lectiu en front els interessos 
empresarials. 

RESPOSTA: 

a) Des del planejament urbanístic, mitjançant la qualificació, es defineixen uns usos generals 
però no es defineixen les activitats concretes que es desenvoluparan.  

El planejament, per tant, no obliga la construcció concreta d’un hotel. Tot i així, per tal 
d’elaborar els estudis de mobilitat o d’avaluació econòmica del planejament és necessari 
establir hipòtesis de possibles activitats concretes, per dimensionar, per exemple, la 
mobilitat associada. La definició de l’ús hoteler de 200 habitacions, respon doncs a la 
necessitat d’elaborar aquests estudis. Com a criteri general, es defineixin usos concrets 
que generin demandes elevades (escenaris de màxims), per exemple, pel que fa al 
nombre de vehicles que podrien arribar a circular en el sector.  
 
La definició última de les activitats en sòl 6b12 “Dotacions i Serveis privats” vindrà definida 
pel promotor que desenvolupi aquest sòl i de les empreses o projectes que s’hi vulguin 
instal·lar, i estarà dins els usos admesos per la normativa del PGOU de Mataró per la 
qualificació 6b12. 
 
La sol·licitud es considera estimada i resposta amb l’explicació anterior. 

 

b) Des del planejament urbanístic, mitjançant la qualificació, es defineixen uns usos generals 
però no es defineix la gestió final de l’activitat que s’hi acabarà desenvolupant.  

D’altra banda, respecte la justificació dels usos d’equipament, a dia d’avui es preveu que 
l’àmbit aculli la major part de les activitats d’equipament que ja es desenvolupen a dia 
d’avui i es mantindrien amb la nova ordenació. Aquestes són:  
 
- El camp d’esports per a la pràctica de l’hoquei herba, en el seu camp actual (Eesp) 

- La gossera municipal, en un nou edifici al sud oest del sector (Esa-I) 

- El camp de futbol del cirera, en una nova pista a la franja oest del sector, destinada a 
equipaments esportius (Eesp) 

- La deixalleria de Cirera, en el seu espai actual (Esa-I) 
 

Pel que fa al sòl reservat per equipaments sanitaris (Esa), es considera estratègic disposar 
d’una reserva de sòl que permetí, en el futur, l’ampliació de l’hospital comarcal. En el marc 
projectual sanitari, la tendència en la necessitat del servei per espais de consulta creix, en 
front els requeriments d’espais i superfícies destinades a permanència hospitalària amb 
llits. 
 
Sens perjudici que es pugui avançar en el desenvolupament d’un Pla Director 
d’Equipaments de Mataró, la justificació dels equipaments previstos en l’àmbit del 
planejament es considera adequada sense necessitat de recórrer a altres estudis.  
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La sol·licitud es considera parcialment estimada. Per una banda, la gestió de les activitats 
futures no és objecte del document de planejament. D’altra banda, s’aporta la justificació 
dels equipaments previstos en l’àmbit. 

 

c) La documentació adjunta per a l’aprovació inicial inclou l’estudi de mobilitat portat a terme 
per l’equip tècnic de l’Ajuntament. Aquest apareix com a Annex IV “Estudi d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada EAMG”. Entre la documentació gràfica, s’adjunta també el plànol 
d’ordenació O9. Mobilitat Sostenible que complementa les determinacions respecte la 
mobilitat del sector previstes en el planejament. Es pot descarregar la informació a través 
de la web municipal.  

La sol·licitud es desestima ja que existeix un estudi de mobilitat del planejament, que 
incorpora les determinacions sobre els aspectes requerits. S’emplaça a revisar el 
document existent i, en tot cas, presentar millores sobre la proposta presentada.  

 

d) La MPG s’ha discutit en diferents espais de participació al llarg de la seva redacció –abans 
i després de l’aprovació inicial–: a la Comissió Informativa Municipal (CIM) amb els 
diferents grups polítics, en el Consell Municipal d’Urbanisme de Mataró, amb les persones 
propietàries afectades i amb diferents entitats socials del municipi. S’ha millorat la 
descripció d’aquest procés en el document del Programa de Participació Ciutadana que 
s’aprovarà provisionalment. 

La sol·licitud es considera estimada amb la millora de la descripció del Programa de 
Participació Ciutadana.  

 
2. General de Galerías Comerciales, S.A. 

 
EXPOSA: 

a) L'aprovació de la MPG-081 incorre en arbitrarietat en contemplació de l'estat del 
planejament en el Sector Cirera Nord. Planteja també improcedència de la MPGOU (MPG-
081) i procedència de la MPGOU del Sector Cirera-Nord en règim d'igualtat amb els 
Sectors limítrofs (0,54m2t / m2s d'edificabilitat bruta). 

 
Planteja que és prioritari resoldre els múltiples planejaments en desenvolupament a 
Mataró, i especialment el sector de Cirera Nord, abans d’iniciar la tramitació de nou 
planejament. Conclou que iniciar la tramitació de la MPG-081 “sin antes resolver el 
problema que arrastra el Sector cercano de Cirera-Norte des de 1999-2001 constituye una 
flagrante arbitrariedad, carente de todo buen sentido y de cualquier atisbo de 
racionalidad”.  
 

b) Insuficiència de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE): les alternatives mortes abans de la 
MPGOU no són alternatives raonables i efectives a l'efecte de la seva EAE. 

 
Considera que l’avaluació d’alternatives que presenta l’Estudi Ambiental Estratègic es fa 
sobre propostes que a dia d’avui ja són inviables i per tant estan descartades. Cita la Llei 
21/2013 d’avaluació ambiental on diu que s’ha d’avaluar “las alternativas razonables 
técnica i ambientalmente viables” i assenyala que les propostes avaluables en tant que 
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inviables no serien raonables. Proposa que es plantegin i s’avaluïn propostes viables a dia 
d’avui.  
 

c) Insuficiència de l'Estudi Econòmic-financer: manca de prova de l'existència de fonts de 
finançament que acreditin la viabilitat real del planejament aprovat. 

 
Considera que, si bé l’EEF demostra que el saldo cost benefici és positiu, no és aquesta la 
seva finalitat essencial. En aquest sentit, cita el TS fent referència la finalitat i abast de 
l’EEF, dient que aquest ha d’estar recolzat per la “constatación de que existen fuentes de 
financiación con las que poder llevarse el Plan a la realidad” i que ha de presentar “los 
recursos y fuentes de financiación con los que van a llevarse a cabo”.  

 

d) Memòria de sostenibilitat econòmica. 
El contingut de la Memòria de sostenibilitat econòmica presentada no respon al contingut 
previstos en la legislació vigent. L’argumentació, en aquest cas, no és gaire extensa. 
 

e) Memòria social. 

 Planteja la necessitat de incorporar la Memòria social que ponderi i decideixi sobre les 
necessitats d’habitatge amb protecció oficial. 

 
SOL·LICITA: 

a) S’ordeni als serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament la formulació d'una MPGOU per al 
Sector de Cirera Nord en el qual es doni solució als excessos de cessions i de càrregues 
d'urbanització suportades pels propietaris d'aquest àmbit i se li assigna una edificabilitat 
bruta mitjana de 0,54m2t / m2s amb el sòl comercial assignat a l'actualitat. 

b) Es denegui l'aprovació provisional de la MPGOU del Sector de Carretera de Cirera fins 
que no s'hagi resolt el problema de la ordenació del Sector de Cirera Nord i s'hagin 
esmenats els defectes denunciats en el cos d'aquest escrit d'al·legacions. 

RESPOSTA: 
 

El document de MPG-081 “Carretera de Cirera”, en tots els seus apartats, ha estat motiu 
d’informes sectorials i específics de cada matèria, essent el resultat un recull d’informes 
tots favorables amb alguna consideració que es té en compte en l’aprovació provisional. 
En aquest sentit cal destacar : 
 
En quant a la Memòria Social, no es requereix que aquesta Modificació de Pla general 
adjunti la justificació de la Memòria i necessitat d’habitatge, doncs es tracta d’un sector 
d’usos terciaris sense previsió de l’ús residencial. 
 
En quant al tema de la viabilitat econòmica, l’Estudi Econòmic i Financer amb criteri 
dinàmic, desenvolupat de manera exhaustiva, per garantir la viabilitat econòmica del 
planejament en varies etapes, tenint en compte tots els conceptes des de costos 
d’urbanització, enderrocs, restauració de sòl i indemnitzacions per les construccions i 
activitats, desenvolupat amb una gestió de dos polígons d’actuació equilibrats, ha estat 
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suficient per les administracions sectorials i pels propietaris afectats que no han manifestat 
cap inconvenient. 
 
En quant a la Sostenibilitat Econòmica queda sobradament justificat en l’informe de la 
Memòria la capacitat de l’Ajuntament per assumir els ingressos i despeses de 
manteniment derivats del sector. 
 
En quant a la insuficiència de l’Estudi Ambiental Estratègic, és la Oficina Tècnica 
d’Avaluació Ambiental qui té les competències per dir si és suficient o no les actuacions i 
mesures per salvar l’impacte ocasionat per l’abocador de Cirera. 
 
No obstant això, cal deixar constància de l’enorme gruix de tasques, documents i treballs, 
anàlisis i actuacions que el tema de l’Avaluació ambiental i restauració del subsòl està 
agafant en aquest sector des de la seva tramitació fins les mesures per la seva correcte 
execució i desenvolupament. Per tant, es posa en consideració aquest fet, per a que l’ 
al·legant revisi, si escau, tota la documentació ambiental la qual forma part de l’expedient.  
 
La sol·licitud es desestima, en tant que les qüestions esmenades en l’al·legació ja han 
estat avaluades i informades a l’Ajuntament per part dels òrgans competents.  
 

 
PETICIO DEL SERVEI CATALA DE LA SALUT 
 
El 27 d’octubre de 2017, el Servei Català de la Salut (CatSalut) planteja una major demanda 
de superfície per a equipament sanitari per a l’ampliació de l’Hospital de Mataró, amb el doble 
objectiu de construir un edifici sòcio–sanitari i un edifici ambulatori, per haver estar superada 
la previsió de l’any 2010 i poder encabir la millor solució possible per al conjunt de les 
necessitats assistencials, a mig i llarg termini, a l’entorn hospitalari. 
 
S’accepta la petició i es redistribueix la superfície del sòl destinat a equipaments públics, 
sense variar els estàndards previstos per a equipaments i zones verdes.  
 
En conseqüència s’augmenta la superfície per a equipament sanitari en detriment de la 
superfície destinada a equipament esportiu. 
 
En quant al sòl privat es manté la superfície total de sòl i de sostre, però es redistribueix de 
forma diferent entre les illes 1, 2 i 3. 
 
 
INFORMES SECTORIALS 
 
Han estat sol·licitats els informes a altres organismes afectats que consten, amb el seu 
resultat, a la Memòria del document tècnic, apartat 1.9. Canvis introduïts des de l’aprovació 
inicial, i en especials han estat incorporades les observacions de l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, de 7 de novembre de 2017, i de la Declaració Ambiental Estratègica, 
de la forma següent: 
 
1. El sector Carretera de Cirera proposat en l’ordenació de la Modificació del Pla, passa a 

estar classificat com un sòl urbanitzable delimitat amb Pla parcial de concreció amb 
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ordenació de detall, el qual es desenvoluparà i executarà, mitjançant dos polígons 
d’actuació urbanística. 

 
2. La rotonda de l’extrem nord-oest del sector s’ha passat a qualificar de Sistema Viari, i s’ha 

compensat en superfície de parc, en la delimitació de l’entrada del parc per la plaça de 
França. 

 
3. S’ha substituït en el text de la Memòria “aprofitament urbanístic mig” per “aprofitament 

urbanístic”. 
 
4. S’ha actualitzat la part de la documentació ambiental EsEA per adaptar les mesures i 

consideracions de la “Declaració Ambiental Estratègica”, així com les esmenes derivades 
dels reajustos de l’ordenació explicats. 

 
Les modificacions del document no representen canvis substancials d’acord amb l’article 
112.2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, al no 
adoptar nous criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació del territori, ni a la 
classificació del sòl. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 112 i 115 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector 
Carretera de Cirera, redactada pel servei tècnic municipal, amb els canvis introduïts arran de 
les al·legacions i els informes sectorials. 
 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal VOLEMataró i General de 
Galerías Comerciales, SA, que s’estimen en part d’acord amb la part expositiva, i acceptar la 
petició del Servei Català de la Salut. 
 
Tercer.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 

 

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

manifesta que el seu vot serà negatiu com ja ho va ser en la aprovació inicial d’aquesta 

modificació. La carretera de Cirera és un sector urbanístic molt important i estratègic, per tant 

entenem que hem de ser capaços de fer una reserva d’equipament públics lligats a l’activitat 

de l’hospital per un futur no gaire llunyà. Entenem que el poble ha de ser qui definirà l’ús i no 

estem d’acord que malgrat hi hagi poca reserva de sòl privat, entenem que en aquest sector 



 21 

hauria de ser tot públic. També ens ha sorprès que no s’hagin definit les activitats concretes 

que es desenvoluparan i entenem que ho ha de definir el govern i això passa perquè el sòl 

sigui públic. Per tot això votarem en contra. 

 

 

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

manifesta que votaran a favor. Primer, perquè pensem que estem aprovant una eina 

urbanística i no estem aprovant cap destinació de l’ús del sòl. Segon, clar que ens agradaria 

que hi hagués més equipaments però hi ha uns privats que tenen uns drets, que en tots cas 

s’hauria d’expropiar i no sabem amb quins diners s’expropiaria. Tercer, per criteris urbanístics 

que ens semblen acurats a la peça que estem parlant. Hi ha un munt de construccions 

existents, alguna alegal. El que es ve a fer és cert endreçament a les diferents construccions 

que hi ha, inclús es recupera la riera central que és la riera natural i que actualment està 

ocupada al final pel camp de futbol del Cirera i que es trasllada. A més es fa una feina 

d’impacte ambiental molt important. Això havia estat una deixalleria durant molts anys i el 

subsòl està contaminat i el projecte ho contempla. Finalment, l’equilibri econòmic que es 

planteja en el planejament ens sembla equilibrat. Independentment del que allà s’instauri. 

L’Ajuntament fa una reserva d’espais i ja es veurà en funció de les voluntats de les diferents 

administracions i de privats. Per aquests motius votarem a favor. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix que s’hagin 

acceptat part de les al·legacions que van fer. S’han produït canvis i millores sobretot a la riera. 

Hem de vetllar perquè hi hagi una reserva que sigui d’espai públic i de gestió pública. La 

Generalitat ens deu molt a Mataró i l’hospital és un deute històric que tenen amb nosaltres. 

Necessitem un hospital més ampli i un centre de dia. Demanaria s’organitzi un grup de treball 

per començar a pensar el pla d’usos i el pla director. S’ha de fer una reserva pública per 

l’ampliació de l’hospital i pel centre de dia. Tenim tota la força del poble que es mereix una 

sanitat de qualitat.  

 

 

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

Ciudadanía, considera que és un pla equilibrat i que s’ha donat una bona resposta en els 

sentit de compaginar la zona verd, amb la d’equipaments i amb la zona terciària, és una bona 
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planificació que dona resposta a moltes demandes que tenim. Esperem que es pugui 

implementar amb la major celeritat possible, perquè és una zona estratègica de Mataró que té 

enormes possibilitats de futur. 

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

favorablement. És una bona notícia que l’hospital s’ampliï i que el CATSALUT s’hagi 

compromès a fer un equipament sociosanitari; quan les coses es programen de forma 

conjunta, amb un lideratge adequat per part de l’Ajuntament, les coses rutllen. Haig de 

manifestar alguns dubtes per part del nostre grup que fan referència a la mobilitat que es 

generarà en tota aquella àrea, tenim en compte que està l’hospital i el Mataró Parc. És un 

tema que requereix una mica més de treball. Finalment recordar als companys que encara 

estan a la presó i a l’exili. 

 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, es suma en el 

record que ha anunciat el S. Teixidó respecte als presos per la seva ideologia i els que estan a 

Brussel·les. L’estimació d’algunes al·legacions no ha modificat en essència el planejament 

inicial. El més important és la redistribució de superfície que ha hagut per poder ampliar els 

metres destinats a l’equipament d’ampliació de l’hospital i per tant, com que en essència el 

document és el mateix, votarem a favor.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), 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) i corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (1).   
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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.  

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

Pública, Consum i Gent Gran, destaca que amb l’aprovació provisional d’aquesta reserva de 

sòl, i fruit de la reivindicació que hem fet des del consistori, el Catsalut, fa un plantejament 

d’una reserva de sòl pels propers 30/50 anys que contempla a més l’aspecte socio-sanitari i 

l’ampliació dels serveis ambulatoris. Crec que és un èxit i volia agrair-vos aquest suport. 

Finalment el Catsalut s’ha pres seriosament aquesta reivindicació i l’aprovació del document  

socio-sanitari, com aquesta reserva de sòl, que es plasma en aquest compromís de futur. 

 

 

 

5   - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA DE GENERAL D’ORDENACIÓ PER AL REAJUSTAMENT DEL PATI 

D’ILLA ENTRE ELS CARRERS CAMÍ RAL I ALCALDE ABRIL. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, el 16 de novembre de 2017, va acordar aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per al reajustament del pati d’illa entre els 
carrers Camí Ral i alcalde Abril, i suspendre pel termini màxim d’un any l’atorgament de 
llicències previst als articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOPB de 5 de 
desembre de 2017, a La Vanguardia de 30 de novembre de 2017, al tauler d’edictes electrònic 
i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, i no hi ha altres organismes 
afectats. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar provisionalment Modificació puntual del Pla general d’ordenació per al 
reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i alcalde Abril, redactada pel servei 
tècnic municipal. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

6  -  RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE CANVI 

DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL, EN LA PRESIDÈNCIA, 

VICEPRESIDÈNCIA I VOCAL DE CIU. 

 

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

Cultura, presenta a ratificar el següent Decret: 

 
“L’alcalde ha dictat el decret núm. 11124/2017 de 20 de desembre, de nomenar als nous 
membres designats per al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en la 
presidència, vicepresidència, vocal i suplent del grup municipal de CiU, a fi de poder convocar 
el Consell quan abans millor, que té una periodicitat mensual i estava pendent des del 
principis del mes d’octubre pel últims canvis produïts en els seus membres, el contingut literal 
del qual és el següent: 
 
“El grup municipal de Convergència i Unió ha designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental, un nou membre vocal, Núria Calpe Marquet, en el lloc de Xavier 
Penela Illescas, i com a substitut, Joaquim Fernández Oller. 
 
També cal designar a les persones que han d’ocupar la presidència i vicepresidència del 
Consell, vacants arran de les renuncies genèriques de les competències delegades dels 
regidors Joaquim Fernández Oller i Núria Calpe Marquet, com a president i vicepresidenta 
respectivament, acceptada per decret d’alcaldia núm. 8826/2017, de 6 d’octubre. 
 
La competència per nomenar els membres del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4 del seu Reglament de 2008, en 
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quant la delegació a l’alcaldia del Ple de l’Ajuntament de 14 de juliol de 2011, pel mandat 
2011-2015 no és vigent i no ha estat renovada pel mandat 2015-2019. Tampoc és aplicable 
l’article 12 del Reglament de participació ciutadana de 2012, que dóna la competència a 
l’alcaldia, per estar aquest Consell exclòs de la aplicació del Reglament esmentat d’acord amb 
la Disposició derogatòria, i regir-se pel seu Reglament de 2008. 
 
Cal convocar quan abans millor el Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental que té una 
periodicitat mensual, i des de les renuncies genèriques de les competències delegades dels 
regidors Joaquim Fernández Oller i Núria Calpe Marquet, acceptades el 6 d’octubre 
d’enguany, no n’hi ha hagut, en especial pel que fa al dictamen de llicències d’obres de 
finques catalogades pel Pla especial del Patrimoni Arquitectònic, preceptiu per disposició de 
l’article 2.1.a) del seu Reglament.  
 
L’alcalde president de la Corporació té atribuïda la potestat, en cas d’urgència, en matèries de 
la competència del Ple, i ha de donar-ne compte en la primera sessió per a la seva ratificació, 
d’acord amb l’article 21. 1.k) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Vist l’informe jurídic i la normativa esmentada,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Delegar la presidència del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró a la regidora Núria Moreno Romero, i designar vicepresident al regidor Juan Carlos 
Jerez Antequera. 
 
Segon.- Nomenar als nous membres designats per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, següents: 
 
Presidenta:   Núria Moreno Romero 
Vicepresident:   Juan Carlos Jerez Antequera 
Vocal titular en representació del grup municipal CiU:   Núria Calpe Marquet 
Vocal suplent en representació del grup municipal CiU:   Joaquim Fernández Oller 
 
Tercer.- Passar a ratificar l’acord segon en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Ratificar l’acord segon del decret d’alcaldia núm. 11124/2017 de 20 de desembre,de 
nomenar als nous membres designats per al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental, en la presidència Nuria Moreno Romero, en la vicepresidència Juan Carlos Jerez 
Antequera, com a vocal titular del grup municipal de CiU Núria Calpe Marquet i com vocal 
suplent del grup municipal de CiU Joaquim Fernández Oller. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 

 

7  -  APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE 

TERRASSES. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“En data 16 de novembre de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a Mataró i en 
data 04.12.2017 es va publicar al BOPB l’anunci corresponent, el qual va obrir un termini 
d’informació pública de 30 dies perquè es poguessin presentar reclamacions i suggeriments, 
es va publicar al DOGC i a la web municipal , i al mateix es va notificar als diferents serveis 
municipals interessats, als grups municipals i al Gremi d’Hostaleria i Turisme. 
 
Dintre d’aquest termini, es van presentar  suggeriments i al·legacions, que s’estimen 
parcialment d’acord amb l’informe municipal de 23.01.2018, que diu: 
 
“Assumpte: Resposta a les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública de 
l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i 
el seu mobiliari a Mataró. 
 
Per acord del Ple municipal en sessió de 16 de novembre de 2017 es va resoldre les 
al·legacions presentades en l’avantprojecte d’ordenança municipal reguladora de les 
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a Mataró, i va acordar l’aprovació 
inicial del text de l’ordenança. 
 
L’ordenança s’ha traslladat als diferents grups municipals i al Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró, a més s’ha obert un període d’informació pública per un termini de 30 dies, per mitjà 
d’anunci al BOP, DOGC,  tauler d’edictes al tauler municipal i a la web municipal. 
 
Dintre d’aquest termini d’informació pública, el Sr. T. Castellví Iglesias del Celler Castellví 
presenta escrit d’al·legacions en data 14.12.2017, sol·licitant que les terrasses de bars i 
restaurants tinguin prioritat a les parades de mercat ambulants de dijous i dissabtes, per tal de 
poder donar continuïtat a la transformació que des de la iniciativa privada s’ha fet en aquest 
sector ara i en el futur. 
 
En relació amb aquest escrit,  no és pròpiament una al·legació a l’ordenança donat que no 
proposa cap canvi o suggeriment. La prioritat de les parades del mercat enfront de les 
autoritzacions de terrasses no és un criteri que es pugui incloure en una ordenança municipal. 
Tot i així, s’ha traslladat aquest escrit al Servei corresponent, per la seva resolució. 
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El Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró presenta per registre en data 12.01.2018, escrit 
d’al·legacions, que en síntesi, diu: 
 
1.- Art.2 a) definició d’espai públic, afegir la zona de càrrega i descàrrega i zona d’aparcament. 
2.- Art. 3.3 afegir: “En cap cas s’entendrà que el número de cadires de la terrassa concedida 
sumen a l’aforament interior del local, de manera que es provoqui que els locals establerts a la 
ciutat de Mataró, a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, es vegin obligats i abocats a fer 
obres d’ampliació de lavabos i cabines.” 
3.- Art. 4.12, afegir: “Només s’admetrà l’anagrama de la marca patrocinadora en petit o mitjà 
format.” 
4.- Art.4.14, afegir: “Així mateix s’autoritza la instal·lació de pantalles no sonores.” 
5.-  Art.5.5, canviar: en comptes de 24 h millor 48 h. 
6.- Art.- 6.4 afegir: “Es permet instal·lar pantalles sense so.” 
7.- Art.8 canviar mesos de temporada, opció A: 01.05 al 31.10/01.11 al  30.04; opció B: 1505 
al 1410/1510 al 1404. 
8.- Art.12.4 i Art.19, que la revocació de la llicència sigui potestativa i no imperativa. 
9.- Art.13, afegir: “Aquelles terrasses que estiguin afectades per la celebració d’actes o 
esdeveniments de qualsevol tipus, i que per tant, calgui la retirada del seu mobiliari, veuran la 
taxa per l’aprofitament del domini públic municipal reduïda proporcionalment, en funció dels 
dies que no puguin gaudir del seu espai de terrassa.” 
 
 
Pel que fa a la primera al·legació, l’article 2 efectua unes definicions, entre les quals hi ha el 
d’espai públic, distingint el de titularitat pública i el de titularitat privada d’ús públic. En aquest 
espai públic és autoritzable un ús privatiu mitjançant autorització d’una terrassa. En el primer, 
és de titularitat pública, la vorera, el vial de plataforma pública, etc, i es proposa incloure la 
calçada.  
 
S’accepta la petició efectuada afegint a l’article 2 a): 
 
“ S’inclou també la zona de la calçada amb les condicions previstes en l’apartat g) de l’article 7 
de la present ordenança.” 
 
Pel que fa a la segona  al·legació referent al compliment de la normativa d’accessibilitat, es 
reitera les al·legacions efectuades en fase d’avantprojecte, en el sentit d’assenyalar que es 
tracta d’una normativa d’obligat compliment. 
 
Tot i així, es considera admissible modificar la disposició transitòria en el sentit d’admetre que 
no sols en els canvis de titularitat sinó també en les renovacions, es pot admetre la 
continuació de l’autorització de terrassa en les mateixes condicions en què es va atorgar. 
 
La redacció de la disposició transitòria quedaria de la forma següent: 
 
“Els titulars de les terrasses autoritzades amb anterioritat a l’aprovació d'aquesta Ordenança, 
s’hauran d'adequar plenament als preceptes d'aquesta ordenança pel que fa a les condicions  
d’implantació i elements, en cas de modificacions o nova autorització, llevat en cas de canvi 
de titular i renovacions.” 
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Pel que fa la tercera al·legació fa referència a la publicitat en els elements de les terrasses, ja 
va ser acceptada en l’ordenança aprovada inicialment. 
 
 
Pel que fa a la quarta al·legació, es proposa afegir entre els elements a poder instal·lar en una 
terrassa, les pantalles sense so a l’article 4 paràgraf 14è.  
 
Aquesta al·legació es va admetre en el text de l’ordenança aprovada inicialment, la inclusió en 
l’article 6 últim paràgraf, el següent: 
 
“Excepcionalment i prèvia autorització, les terrasses podran utilitzar pantalles de televisió, 
aparells de so o altres elements amb motiu d’alguna activitat recreativa.” 
 
 
Respecte a l’al·legació cinquena, fa referència a  l’article 5, paràgraf 5è, sobre la notificació de 
l’ordre de retirada en un mínim de 48 hores en comptes de 24 hores, ja va ser acceptada en el 
text de l’aprovació inicial. 
 
 
Pel que fa a la sisena al·legació, fa referència a afegir a l’article 6 paràgraf 4r, permetra la 
instal·lació de pantalles de so, va ser acceptada en fase d’aprovació inicial.  
 
 
Referent a l’al·legació setena fa referència als mesos que formen la temporada d’estiu i 
d’hivern, regulat en l’article 8, va ser acceptat en el text de l’aprovació inicial. 
 
L’actual redacció de, l’article 8, quedaria: 
“... 
A aquest efecte, s'estableixen dues temporades: 
 

- Temporada d'estiu: 15.04 al 14.10 
- Temporada d'hivern: 15.10 al 14.04” 

 
Referent a l’al·legació vuitena exposa la possible contradicció entre l’article 12.4 i l’article 19, 
en referència a la revocació d’una llicència per incompliment greu de les condicions de la 
llicència. Atès que l’article 12 té un redactat imperatiu i en canvi l’article 19 és potestatiu. 
 
 
Aquesta al·legació va ser acceptada en el text de l’aprovació inicial. 
 
En relació amb l’al·legació novena, es proposa per part del Gremi afegir a l’article 13 la 
reducció proporcional de la taxa en funció dels dies que no puguin gaudir del seu espai de 
terrassa.   
 
La reducció proporcional de la taxa depèn del redactat de l’ordenança fiscal, que es revisa 
anualment, per la qual cosa es desestima la petició. 
  
Al mateix temps, s’afegeix d’ofici, la modificació següent: 
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- Article 11.1) afegir com persona interessada la condició d’explotador, donat que és 
freqüent que el titular de l’activitat i la persona sol·licitant de l’autorització de la terrassa 
no coincideixi, de tal manera que el redactat quedaria de la forma següent: 

“ 
1) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d'identitat de la persona 

interessada (titular de l’activitat o explotador), quan es tracta de persones físiques i, 
quan es tracta de persones jurídiques, el número d’identificació fiscal, i les dades 
identificatives de l'empresa, societat o companyia.” 

 
 
Vist l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; l’article 178.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; 
els articles 22, 49, 65 i 70  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment els suggeriments presentats en la part expositiva de la present 
resolució, en els termes literals indicats en la mateixa, i desestimar la resta d’al·legacions. 
 
SEGON.-  Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses 
de restauració i el seu mobiliari a Mataró, que queda en els termes literals indicats en a part 
expositiva de la present resolució. 
 
TERCER.- Ordenar la publicació del text de l’Ordenança  reguladora de les autoritzacions de 
terrasses de restauració i el seu mobiliari a Mataró en el BOPB. 
 
QUART.- Comunicar l’adopció de l’acord a la subdelegació del Govern a Barcelona i a la 
Direcció General de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu 
l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.” 
 

 

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

manifesta que el seu vot serà negatiu, tal com vam explicar a l’aprovació inicial, perquè 

entenem que les terrasses de restauració ocupen un espai públic per un ús privat i lucratiu i la 

regulació s’ha de fer prioritzant al ciutadà i no a l’inrevés. No ens oposem a l’existència de les 

terrasses però sí als inconvenients en determinats llocs que aquestes suposen, reduint el pas 

dels vianants i dificultant la seva circulació o també les molèsties produïdes en determinats 

actes públics que es puguin desenvolupar en espais contigus o propers. Emplacem al Govern 

a revisar la previsió d’ingressos i despeses, de tal manera que les taxes de terrasses no variïn 

en funció del carrer on s’ubiquen sinó dels guanys que puguin tenir i que reverteixen 

directament en els barris per encarar un model productiu adequat a les necessitats del veïnat. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que votarà favorablement. Creiem que és una normativa necessària per a tothom. Per una 

banda pels establiments per poder disposar d’una terrassa i poder disposar d’uns ingressos 

extraordinaris i per altra banda que respectin el pas dels vianants i poder garantir una bona 

convivència entre totes les parts implicades. 

 

 

 

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

que votarà favorablement. Mostrar la nostra alegria perquè vam demanar que s’ampliés 

l’horari de muntatge de les terrasses d’acord amb altres serveis que actuen als carrers i així 

permetre que els propietaris dels bars puguin preparar millor l’obertura de les terrasses. Ens 

sembla una ordenança molt tècnica i molt d’acord amb una sèrie de normatives superiors que 

adaptem. L’Ajuntament guarda certa discrecionalitat i moltes vegades el que veiem no és el 

que està legalitzat, sinó una ocupació i que entenem que hi ha aquesta voluntat d’enteniment 

entre les dificultats o l’ interès d’un particular de voler instal·lar una ampliació del seu negoci 

amb la voluntat general. La votarem favorablement sempre i quan es reculli la al·legació del 

gremi d’hostaleria que demana que la taxa d’ocupació sigui flexible, és a dir, si hi ha algú 

privat que ha de desmuntar la seva terrassa per obres o per activitats a la via pública, que es 

faci un descompte d’acord amb el dies que aquest privat no pot exercir aquest dret que està 

pagant. S’ha denegat al·legant que és un tema d’ordenances fiscals però ens agradaria sentir 

del Govern la voluntat de modificació de les ordenances fiscals, perquè s’apliqui en aquesta 

ordenança perquè és de justícia. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró entén que les terrasses 

són motors econòmics per molts autònoms, hem de donar suport de la millor manera i fent 

certs equilibris que no sempre són fàcils com és compartir l’espai públic amb els vianants i les 

terrasses. Hem d’agrair el treball que han fet els tècnics, perquè no ha estat gens fàcil. Tot i 

així estarem alerta i el nostre posicionament serà d’abstenció.  
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, creu que aquesta ordenança és un molt bon resultat, ens podem felicitar d’ oferir 

a la ciutadania de Mataró una normativa que dona resposta a un tema que té molta dificultat 

perquè existeix una col·lisió d’interessos però sobre això, gestionar-los i ordenar-los de forma 

positiva té conseqüències positives per a la ciutat, no només pel sector privat de l’hostaleria. 

Hem trobat una molt bona solució en relació a l’ample de la via, en quant al 2 metres, és una 

norma flexible, encara que grinyola una mica l’element de discrecionalitat de l’administració a 

l’hora d’aplicar això. Esperem que l’administració es comprometi amb les zones on més 

important és el manteniment del teixit comercial en el sentit de donar flexibilitat i mantenir els 

principis d’accés i mobilitat amb les terrasses com a element de cohesió social i integració de 

barri. Votarem a favor. 

 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, celebra que hi hagi 

ordenança desprès de tant de temps. Les nostres al·legacions sobretot anaven sobre les 

amplades de pas i especialment sobre els criteris per a l’ocupació de la calçada. Entenem que 

s’han de compaginar els drets dels uns i dels altres, esperem veure com va funcionant 

aquesta ordenança, com s’aplica, quins resultats té, quins són els criteris d’inspecció, quin és 

el grau de discrecionalitat, perquè tenim algun dubtes que això pugui representar un increment 

indiscriminat, excessiu del nombre de terrasses i pugui acabar perjudicant el propi negoci dels 

interessats i els drets dels veïns. A l’espera de com es va aplicant, ens mantindrem en la 

mateixa posició de l’aprovació inicial que va ser d’abstenció. 

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

serà afirmatiu. Quan varem començar a treballar aquesta ordenança ja ho vam fer amb la visió 

que no només el que pretenem regular una part d’activitat econòmica d’establiments 

d’hostaleria, sinó que el nostre concepte de terrassa va més enllà. Creiem que configuren el 

nostre paisatge urbà, la nostra activitat en la ciutat i uns espais que poden ser mes o menys 

agradables i per tant fer-se més atractius. És bo que aquesta ordenança reculli els àmbits 

considerats com estratègics i hi ha llocs on aquesta ordenança ens dona la possibilitat d’exigir 

un plus a aquests comerciants perquè la terrassa no es converteixi no només en unes taules i 

unes cadires, sinó que ajudin a embellir aquest entorn arquitectònic i urbanístic. També és 
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important que en aquesta ordenança hi hagi el règim sancionador que en un moment donat 

pugui resoldre els conflictes que es poden produir amb algunes terrasses que puguin donar 

molèsties als veïns. Entenem que aquesta ordenança serà un bon instrument no només per 

ordenar aquesta ocupació de l’espai públic sinó també per corregir aquelles ocupacions que 

provoquin molèsties als veïns, i per aquest motiu votarem a favor.  

 

 

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

Cultura, felicita la feina feta pels tècnics. Crec que s’ha fet un important esforç per conjugar 

els interessos dels particulars amb els interessos de les persones que tenen negocis amb l’ 

interès general del vianant i ocupació i circulació de la via pública. S’ha fet un important esforç 

per part dels serveis tècnics per donar una resposta equilibrada i també he d’agrair l’aportació 

dels diferents grups. Voldria aprofitar aquesta petició que ens feien des del Partit Popular 

referent a la voluntat que es pugui modificar les ordenances fiscals respecte a la taxa 

d’ocupació i la seva flexibilització. Des de aquí recullo la seva proposta, que faré arribar 

oportunament als serveis i al departament fiscal. Té el meu compromís. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (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) i 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).    

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 6, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

8  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ IMPULSI LA RETIRADA I/O MILLORA 

DEL CABLEJAT ELÈCTRIC A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

abans d’exposar la proposta de resolució anuncia que acceptaran l’esmena que ha fet el grup 

de la CUP perquè volem que hi hagi el màxim consens. Per tant acceptaríem suprimir de la 

part expositiva la frase que deia que els cables “ sovint han estat utilitzats per enfilar-se per les 

façanes i robar a l’interior d’habitatges”. Incorporada l’esmena, la proposta de resolució és la 

que segueix: 

 

 
“La preocupació pel bon estat de la Via Pública a la nostra ciutat és una preocupació 
compartida per tots els mataronins i mataronines, i com no pot ser de cap altra manera, també 
pels seus representants polítics, que en diferents mandats i també en aquest, hem manifestat 
al Ple Municipal la necessitat de que el cablejat elèctric que porta l’electricitat a les llars 
mataronines es soterri i minimitzi les molèsties i problemes  que  genera i també l’impacta 
visual que encara té a molts carrers de la nostra ciutat.  
 
Com diem encara són nombrosos els carrers de Mataró travessats per infinitat de cables 
aeris, amb estructures de metall enganxades a façanes de les vivendes i amb menor mesura, 
però també, amb postes elèctrics a la vorera. Aquests elements provoquen diverses 
problemàtiques, des de problemes de seguretat; problemes quan s’han hagut de fer reformes 
o mudances a alguna vivenda de l’edifici, enganxades amb camions, etc. Però no podem 
obviar que a més constitueixen un impacte visual considerable, donant imatge de deixadesa i 
degradació de l’espai públic. 
 
Tot i ser coneixedors que no només es una responsabilitat municipal millorar aquestes 
conduccions elèctriques si no que les empreses distribuïdores són les que han de fer-ho i 
també recalcant que el servei de manteniment treballa molt i bé en assessorar i ajudar als 
veïns que s’hi adrecen per aquests problemes, creiem que cal fer un esforç en impulsar un Pla 
de Millora d’aquesta problemàtica. 
 
Atès tot el que acabem d’exposar proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
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1- Realitzar un inventari de tots els punts on són presents els elements als quals fem 
referència i una prelació dels mateixos en funció dels problemes que ocasionen, el seu 
impacte visual i l’estat de conservació dels mateixos. 
 
2- Instar a les companyies distribuïdores a realitzar un Pla de Millora del mateix amb un 
calendari d’actuacions per tal d’anar posant fi a aquests elements de manera progressiva però 
constant, i si cal establir els acords de col·laboració pertinents per tal de que aquesta millora 
sigui una realitat. 
 
3- Estudiar els canvis normatius de les ordenances corresponents per tal “d’incentivar” la 
col·laboració de les companyies distribuïdores. “ 
 

 

 

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

al Sr. López que hagi admès l’esmena que nosaltres suggeríem i al acceptar-la votarem a 

favor. Aprofito per posicionar argumentalment la nostra postura al respecte. El que 

plantejàvem amb l’esmena era retirar les referències als robatoris als domicilis aprofitant el 

cablejat elèctric. Pensem que és una anècdota, no neguem que es puguin haver produït 

situacions d’aquest tipus, però el que realment ens interessa remarcar que és necessari que 

l’Ajuntament faci de contrapès amb la deixadesa que les grans companyes distribuïdores 

actuen en la nostra ciutat. Pensem que aquesta proposta hauria de servir per avançar feina i 

inventariar totes les reclamacions que haurem de fer a aquestes companyes. 

 

 

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

supressió d’una frase de la part expositiva de la proposta no varia el sentit del nostre vot. 

Sobre la proposta, ens sembla bé fer un inventari sobre els punt negres i instar a les 

companyies a que facin quelcom, però ja veurem el cas que ens fan. Hagués estat millor en 

comptes d’instar, exigir a les companyies distribuïdores a realitzar aquest pla de millora que es 

demana en el punt 2 de l’acord. Per tant, donarem suport a la proposta perquè compartim 

l’esperit de la mateixa, però crec que s’ha de dir que no tenim competència com Ajuntament 

en aquesta matèria i crec que hauria de ser una lluita amb les pròpies companyies 

distribuïdores i amb el Govern de l’Estat; em sobta que el Partit Popular presenti aquesta 

proposta quan la xarxa elèctrica nacional és competència de l’Estat i la regula la llei estatal. 

Des de l’Ajuntament no se de quina manera es pot aconseguir una ordenança que pugi arribar 

a regular quelcom en aquest sentit. Estaria bé portar a terme un soterrament de les línies 
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elèctriques dins de l’entorn urbà però hem de ser realistes que el seu cost econòmic és molt 

elevat i per això les companyies veuen amb mals ulls portar a terme aquest soterrament. Ens 

agradaria exigir que sufraguessin el 100% del seu cost si es portés a terme.  

 

 

 

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, manifesta que el seu vot 

serà negatiu. Estem d’acord en quant a l’exposició de motius i compartim la preocupació sobre 

el sistema de cablejat elèctric, de fet podria afirmar que aquesta preocupació la compartim tots 

els grups municipals. El grup municipal del PSC en gener del 2017 va presentar una 

declaració institucional aprovada per aquest plenari, menys pel grup Popular i el de Ciutadans 

que es van abstenir, on es sol·licitava instar a les companyies elèctriques al sanejament i 

modernització de les instal·lacions a la nostra ciutat, i en el punt 3 instar a les companyies a 

realitzar un pla d’inversions per a la retirada de pals que existeixen a molts carrers. Sembla 

que vostès no es van sumar a aquelles peticions i en lloc d’això, el que demanen és que la 

ciutadania de Mataró pagui a les companyies, es realitzi un inventari sufragat per les arques 

públiques o pitjor encara, que el consistori, encara que no tenim competències, incentivi o 

bonifiqui a aquestes empreses que són qui condemnen als nostres representats a no tenir una 

vida digna pels talls que s’han realitzat en tots aquests anys. Podríem estar d’acord 

relativament en quant al punt 1 però en agradaria saber qui realitzarà l’ inventari, si tindrà 

algun cost per la ciutat o si s’exigirà directament a les companyies. En el segon punt estaríem 

d’acord si també serveix per exigir a aquestes companyies que compleixin amb la seva 

obligació. No estem d’acord amb la paraula col·laboració perquè no entenem quin tipus de 

col·laboració ni quin tipus d’acord. No podem votar a favor, sobretot, en el punt 3. Incentivar, 

entenem que és el mateix que bonificar, ajudar o col·laborar, sembla que està dient que en 

lloc de cobrar una taxa pel cablejat aeri que creua la nostra ciutat, que les nostres arques 

públiques ingressin menys. Compartim la problemàtica però no podem compartir el monopoli 

econòmic. Votarem en contra.  

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Dolors Guillen, regidora del grup municipal 

de Convergència i Unió. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que en quant a la proposta del Partit Popular creiem que la línia de la 

proposta era implicar a l’Ajuntament en el tema del mobiliari urbà que té uns impactes visuals i 

crec entendre de la proposta que vol tenir un compromís perquè l’Ajuntament no sigui neutre 

davant aquesta realitat i posi en marxa els mecanismes administratius i jurídics necessaris 

perquè desapareguin els pals, el cablejat, etc. Ja ha hagut una preocupació i no és el primer 

grup o regidor que és conscient de l’impacte que això representa. No és una proposta 

maximalista, simplement diu que es comenci a veure que és el que hi ha i a partir d’aquí 

pressionar a les companyies. Creiem que és positiu. No podem objectar res i votarem a favor. 

 
 
 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que en el seu 

parer, la manca de soterrament de les línies de distribució elèctrica de baixa tensió és un 

element de risc que caldria corregir. D’ una banda, poden esdevenir un perill permanent en un 

nombre important d’habitatges, donat que els cables passen a poca distància de les finestres i 

balcons, poden ser un entrebanc pels bombers i personal sanitari. L’acció de vent fort pot 

suposar un major risc de caiguda del cablejat. També suposa un impacte antiestètic i 

existeixen multitud d’elements provisionals, com els pals de fusta, que han quedat com 

definitius. Molts es troben en voreres, dificultant el pas de les persones amb mobilitat reduïda. 

La resposta del govern a una pregunta d’ ERC que es va fer fa un any i mig, va ser que es 

podia convocar una reunió amb el cap de la xarxa de baixa tensió de l’àrea del Maresme per 

tal de demanar-li formalment la renovació d’aquestes línies de baixa tensió. Ens agradaria 

saber si aquesta reunió es va produir i quin va ser el resultat. També ens van contestar que 

els pals a les voreres eren provisionals i que han hagut construccions fallides i van quedar al 

lloc i que l’Ajuntament fa un requeriment als promotors perquè els retirin. A la declaració 

institucional del març del 2017 hi havia dos punts més que m’agradaria comentar. S’acordava 

enviar la declaració a les companyies subministradores i voldria preguntar al govern si hi va 

haver algun retorn i un altra punt era que l’Ajuntament condemnava la pràctica de les portes 

giratòries. Només cal veure els consellers delegats de les companyies energètiques per 

comprovar que molts d’ells anteriorment s’havien dedicat a la política. Els grups del PP i 

Ciutadans es van abstenir. En tot cas, veuen amb bons ulls aquesta proposta però en 

agradaria en el punt 3, esperar o bé un suggeriment del proposant en què consistirien aquest 

incentius o bé sentir l’opinió del govern sobre en què consistirien aquests incentius. 
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El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que el 

vot serà afirmatiu. Coincidim amb vostès en la preocupació que la nostra via pública estigui en 

les millors condicions possibles, per tant tot el que tingui a veure amb la millora de l’espai 

públic rebrà el nostre suport. Evidentment aquesta proposta també. 

 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, manifesta que el seu posicionament serà positiu i recordar que ja 

va haver un acord amb aquestes companyies i l’Ajuntament l’any 2009, on vam arreglar molts 

carrers de Molins, però per manca de recursos d’aquestes companyies, no vam poder 

finalitzar aquestes millores. Ja ens hem reunit amb els responsables de Endesa i ja tenim a 

l’agenda una reunió per tal de arribar a aquest acord de col·laboració. Nosaltres a títol 

municipal no podem fer aquesta despesa, ho farem instant a les companyies per crear una 

comissió de treball conjunta per fer el seguiment de l’execució d’aquest pla de millora que 

vostè proposa. Quant a la tercera proposta, parlaré amb el Sr. Jerez i portarà la informativa 

corresponent de serveis centrals per estudiar si és factible aquest canvi normatiu. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que a la declaració institucional a la que ha fet referència el company 

d’Esquerra Republicana, ens vam abstenir perquè en aquella interferia en les competències 

de l’Estat al mercat únic que és el regulador del sistema elèctric. He de dir que sempre ens 

hem posicionat en contra de les portes giratòries. 

 

 

 

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

recalcar que significa la paraula incentivar. L’energia la comprem pels serveis municipals en 

un concurs públic. Penso que es pot incloure entre les clàusules del prec de la compra per tots 

els edificis municipals el fet que les companyies facin aquest pla, per exemple. A això em 

refereixo quan parlo d’incentivar. No em refereixo que acabem pagant tots, que és el que ja 

passa. Quan em refereixo al treball ben fet del servei de manteniment de l’Ajuntament és així. 
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Aquesta proposta és un seguiment de la que van fer els companys d’Esquerra Republicana i 

d’altres que es van fer en el seu moment en altres mandats. És un problema recorrent, no ho 

fem pensant en beneficiar a ningú, que ja prou guanyen, ni barrejant coses Sra. Martínez. 

Evidentment que sabem que no és una competència local ni que podem obligar, però sí que 

tenim eines, com hem fet en altres ocasions, per incentivar, per convenç-se’ls que ho han de 

fer. Dir-li a la Sra. Lora que som del Partit Popular però abans de tot som mataronins i per tant 

els interessos de la ciutat estan molt per sobre del que finalment podem pensar. 

 

 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que acceptada pel portaveu del PP la 

esmena de la CUP, votaríem el text que ha presentat el Partit Popular incloent l’esmena. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (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: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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9  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE LA NECESSITAT DE CREAR 

ESPAIS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN DE MATARÓ. 

 

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

quedat d’acord amb el grup del PSC per presentar-la conjuntament per tenir més força i per 

això que ha decidit ajornar-la perquè volem donar-li una volta; infermeria i medicina sempre 

treballen bé conjuntament i els anem a defendre com cal. Per aquest motiu demana que la 

proposta de resolució quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

L’Alcalde deixa el punt sobre la taula. 

 

 

10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER CREAR 

UNA ESCOLA MUNICIPAL DEL MAR. 

 

 

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

presenta la proposta de resolució següent, incorporant la esmena que els ha presentat el grup 

municipal de CiU, que accepten : 

 
 
“El front litoral de Mataró és un ecosistema amb un alt valor paisatgístic i natural que cal 
preservar i fer conèixer. Malauradament, durant molts anys, la ciutat ha viscut d’esquenes al 
mar. Ara, però, gràcies a la intervenció de les entitats naturalistes i veïnals i del mateix 
Ajuntament, aquesta situació està millorant. En aquest sentit, destaquen accions com la 
divulgació de l’alguer de posidònia de Mataró o l’acord  de custòdia per impulsar la 
naturalització d’un tram de la platja.  
 
L’objectiu d’aquesta proposta és impulsar la creació d’una escola municipal del mar per 
educar la societat en qüestions relacionades amb el mar i promoure un comportament 
responsable envers el medi marí i els recursos naturals.  
 
Les actuacions de sensibilització i el coneixement del medi natural marí es podrien reforçar 
molt més amb la creació d’una aula o escola municipal del mar. Disposar d’un centre 
divulgatiu obert a escoles, instituts i al públic en general, ens serviria per donar a conèixer 
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temes d’interès general com la biodiversitat marina, els oceans i la salut humana, els residus i 
la brossa marina, la contaminació biològica i química al mar, el turisme coster, el canvi 
climàtic, etc. El projecte també podria tenir com a objectiu el manteniment i la divulgació de la 
memòria històrica de Mataró com a ciutat amb tradició marinera. 
 
La creació de l’escola municipal del mar és una proposta ambiciosa, en la línia del que ja fan a 
d’altres indrets, i per fer-la realitat cal destinar recursos per desenvolupar un projecte 
divulgatiu i didàctic, disposar d’un espai i d’un educador. 
 
Atès que el Port de Mataró és un consorci públic, participat per l’Ajuntament de Mataró, 
proposem que es pugui aprofitar algun dels locals, actualment en desús, per ubicar l’aula de 
l’escola municipal del mar. Proposem un projecte simple que pugui anar projectant-se més 
enllà amb el temps, però alhora un projecte capdavanter pel qual ja fa anys van apostar 
ciutats com Badalona. 
 
Per tot plegat, des del Grup Municipal de la CUP, incorpora les esmenes presentades pel grup 
municipal de CIU i proposem al Ple Municipal de Mataró els acords següents:  
 

1- L’Ajuntament de Mataró estudiarà, en el marc del Pla Estratègic del Port, les necessitats, la 
viabilitat econòmica i la possible demanda de places d’una futura escola municipal del mar 
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers el medi marí més proper. 
 
2- L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb el Consorci del Port de Mataró, farà una proposta 
d’espais en locals del Port de Mataró per a la ubicació i instal·lació de l’escola municipal del 
mar.  
 
3- L’Ajuntament de Mataró explorarà les possibles vies de col·laboració amb les confraries de 
pescadors, universitats i entitats naturalistes i de l’àmbit de la nàutica per a fer del projecte de 
l’escola municipal del mar un projecte el més ampli possible. 
 
4- En el termini màxim de sis mesos, i sempre abans de l’estiu, el govern municipal presentarà 
el resultat dels estudis realitzats per tal de poder prendre una decisió fonamentada, 
convençuts que el projecte en si mateix és positiu per a la Ciutat.” 
 

 

 

 

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

que és un projecte engrescador però la proposta inicial no la veiem amb bons ulls. Ens feia 

por votar una proposta sense haver realitzat un estudi previ per poder valorar la seva viabilitat 

i d’on es traurien els recursos per poder portar-la a terme. D’aquí l’esmena presentada per 

CiU. Ja que la CUP ha acceptat l’esmena, donarem el nostre suport. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que donaran suport, ja que conec escoles de Mar magnífiques com la de Badalona o la de 

Vilanova i projectes semblants que funcionen a Barcelona o Palamós. Ens sembla una bona 

idea però amb alguns matisos. Ja hi havia una proposta que va tenir un gran suport al Ple que 

es deia Mataró Marítim, del que no s’ha sabut res més i aprofito per reclamar que tanquem el 

tema del Mataró 20-22 per a que no passi el mateix, ja que s’ha fet una gran feina. Qui va 

treballar molt pel projecte del Mataró Marítim va ser Carlos Sunico que va forçar a tractar el 

projecte. L’any passat varem presentar una iniciativa, perquè històricament hem tingut una 

confraria de pescadors, la qual ha passat per grans dificultats i s’ha hagut de vendre tot el 

patrimoni i a més estan en una llotja que pràcticament no funciona i els 5 vaixells de pesca 

que tenim al port de Mataró estan venent el peix a la llotja d’Arenys; per tant aquesta activitat 

pràcticament ha desaparegut a Mataró i aquest projecte podria reactivar-la. L’esmena 

introdueix algunes millores però una sola persona a l’escola del mar és molt poc per a la 

quantitat d’estudiants que hi podria haver. És una bona proposta i hem deixat passar moltes 

oportunitats i es mereix el nostre suport.  

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor.  

El front marítim el tenim oblidat tot i que té una rellevància a la nostra ciutat i l’envolta, hi ha un 

consorci del Port del que no tenim notícies del que s’està fent i ens agradaria que el govern i 

el representant d’ ERC ens informés. Hem escoltat moltes iniciatives pel Front marítim però no 

acabem de veure un projecte real, s’ha d’anar consolidant el projecte i l’Escola del mar és un 

bon inici. Un problema dels mataronins és que no valorem tot el que tenim i el front marítim és 

un punt molt important de la ciutat pel joc que pot donar i com pot contribuir a donar riquesa i 

esperem que es donin respostes del que s’està fent. 

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que la persona que més es va implicar en el projecte de Mataró 

Marítim va ser Paulino Mojedano ja que abans s’ha citat a una altra persona. Sobre el tema de 

l’escola de Mar anaven a votar en contra però a l’acceptar l’esmena presentada per CiU ho 

hem tornat a considerar. Hem apostat pel Front Marítim com el gran actiu diferencial de 
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Mataró respecte a les poblacions mes importants de la corona metropolitana. Veiem important 

que el Tecnocampus es comprometés amb el Mataró marítim per introduir les ciències del mar 

com a llicenciatura, però nosaltres estem en contra de la competència des de l’àmbit públic a 

l’iniciativa privada. En el Port existeix una escola de títols marítims que dona molt bon servei i 

no es pot crear una escola que li faci competència, ja que la funció de l’ajuntament es realitzar 

accions per recuperar el mar i acostar-ho a la ciutadania. Volem que s’aposti pel Port a través 

del consorci ja que és un actiu important de la ciutat. Anem a votar a favor, perquè l’esmena 

d’alguna manera ho corregeix. 

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

serà favorable, perquè volem intensificar la relació de Mataró amb el mar; ens sembla molt 

adequada i encara més amb el grau de concreció i metodologia que incorpora l’esmena que fa 

CIU. Referent al 20-22, estem buscant una data per fer l’última reunió de tancament i 

presentació del Pla i estem d’acord en que falta una explicació dels treballs que s’estan fent 

del pla estratègic del Port que s’estan efectuant. Votarem a favor.  

 
 
 
La senyora Dolors Guillen, regidora municipal de Convergència i Unió, dona les gràcies al 

grup de la CUP per acceptar la esmena. Estem d’acord en la part expositiva però creiem que 

en la part dels acords s’havia de fer alguna cosa per assegurar la viabilitat del projecte tan a 

nivell econòmic com de competències. Estem d’acord en el gran valor que té per la ciutat el 

mar i en aquest projecte ha de tenir cabuda també altres aspectes com l’àrea d’aprenentatge 

vinculat al Tecnocampus, sense fer competència, perquè el Tecnocampus és universitat i això 

és una escola municipal. Aprofitant el grau en logística i negocis marítims que funcionen tan 

bé i aprofitant que aquest dies es presentava als patrons del Tecnocampus la possibilitat de 

què acollís un màster universitari en logística, cadena de subministrament i negocis marítims, 

això es podria complementar amb l’escola municipal del mar. Sense oblidar totes les accions 

esportives relacionades amb el mar i la conservació de la natura amb l’espai natural de la 

posidònia que és un patrimoni molt ric que tenim i també destacar a nivell turístic que tenim 

aquest mar i que l’hi hem de posar valor. Gràcies per acceptar la nostra esmena i esperem 

que abans de l’estiu podem tenir aquests estudis i aquests informes per prendre una decisió.  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, manifesta que evidentment tothom votarà a favor ja que té un gran 

interès i potencial però cal documentar i argumentar amb un estudi de necessitats, demanda 

potencial, entitats col·laboradores i viabilitat. Fins ara els temes educatius els hem consensuat 

i ens ha anat molt bé, però quan veig aquesta proposta sense que aparegui ni tan sols en una 

de les cent actuacions que recollim en el compromís participatiu d’educació que s’han debatut 

durant 8 mesos, doncs m’ha sobtat, tot i que crec que té un gran potencial per impulsar el 

front marítim. Però 6 mesos per crear un nou servei municipal, si volem treballar amb el major 

nombre possible d’agents implicats en el sector, ho veig molt just. Evidentment acceptem la 

proposta però no podem comprometre’ns en 6 mesos a presentar un estudi d’aquests tipus; 

anirem informant com està aquest estudi però crec que s’hauria de treballar molt més aquest 

projecte. El debat educatiu ha durat 8 mesos i l’ha aprovat el Consell Escolar Municipal per 

unanimitat. S’ha promocionat la Formació Professional, millorat l’equitat ampliant recursos 

com les beques, donat suport a l’educació fora del calendari escolar, s’està realitzant un pla 

pilot per donar suport a aquestes activitats i promocionar l’oferta de formació artística. 

Insisteixo que és molt bona proposta però cal estudiar amb més detall, i en 6 mesos no em 

veig amb cor de traslladar-la a tots els implicats.  

 

 

 

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

als grups municipals que vegin amb bons ulls aquesta iniciativa. En el redactat inicial sobretot 

en la part resolutiva vam tirar molt pel dret i el seny dels convergents ho ha recol·locat. Ens 

neguiteja que va passant el temps i ens omplim la boca de grans plantejaments i de 

concrecions cap ni una. Hem detectat la necessitat de crear un projecte com l’Escola del mar  

que té molt recorregut i pot potenciar la cultura del mar, el patrimoni marítim, la pesca, el medi 

ambient i cercar la complicitat amb el Tecnocampus. L’any que ve hi haurà eleccions i si no 

ens hi posem no ens donarà temps, volem concrecions, que no passi com el pla de mobilitat 

que portem 3 anys i de concrecions cap ni una. Estem una mica ofesos amb la contestació del 

Sr Vadell que es posaran d’aquí un temps, no tenim la culpa que siguin 6 regidors de 27. 

Volem concrecions no grans plans que a l’hora de la veritat es tradueixen en res.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que l’Escola del Mar te molt més a veure amb la Casa Capell que no pas amb Tecnocampus. 

Té més a veure amb la feina que es pugui fer des de la Casa Capell de conscienciació 

mediambiental d’estudi del patrimoni històric lligat al mar, i de formació de joves, i dinamització 

econòmica del front marítim; i conec unes quantes escoles de mar. L’Escola del mar hauria de 

estar inserida en un projecte més gran que és el que fa referència al Front Marítim com el 

potenciem i com el revaloritzem. Després tractarem un tema que fa 5 anys hem estat 

incapaços de tirar endavant ni amb 8 ni 11 regidors del govern i espero que aquest cop si que 

es pugui tirar endavant, el nombre no importa, ja que el que realment importa és la voluntat de 

tirar endavant els temes.  

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora municipal de Convergència i Unió, puntualitza al Sr. 

Vadell, no són 6 mesos per construir l’escola municipal són 6 mesos per fer els estudis de 

viabilitat. Crec que és un temps suficient per fer aquest informe, a més hi ha molta feina feta 

de fa 4 o 5 anys.  

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que no ha parlat de construcció en cap moment; reconeixem 

l’interès d’aquest projecte i votarem a favor, però no tenim la culpa de no haver-ho plantejat 

abans. Tenim 9 escoles bressol municipals, 1 institut municipal de FP, un Centre de Formació 

d’adults municipal, una escola municipal de música, un aula de Teatre amb més de 5.000 

alumnes i una forta manca d’inversió els últims anys, i ara estem dedicant tots els esforços a 

millorar aquest equipaments. Votarem a favor i estem d’acord però s’ha de treballar més. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica al Sr. Vadell el 

seu to està totalment fora de lloc, estem fent la nostra feina i tenim dret a presentar-li mil 

vegades allò que nosaltres pensem que és important per a aquesta ciutat. Aquesta petició ve 

de llarg i és una petició de molts sectors del Port. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER TAL 

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

EN EL BARRI DE LA LLÀNTIA 

 

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

Ciudadanía, retira la proposta de resolució fins un proper Ple. 

 

 

 

12  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA REL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

INSTAURAR UN SISTEMA DE FINESTRA ÚNICA A L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ. 

 

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

resolució següent: 
 
“Tal com dicta la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya, els principis generals que regeixen i han d’inspirar l’actuació de les 
administracions catalanes són:  
 
• Eficàcia i eficiència 
• Bona fe i confiança legítima 
• Proximitat 
• Imparcialitat 
• Proporcionalitat 
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• Simplificació i racionalitat administrativa 
• Transparència i accessibilitat 
• Participació ciutadana 
• Lleialtat institucional 
• Col·laboració i cooperació interadministratives 
 
Arreu de Catalunya la ciutadania i les entitats es relacionen amb la seva administració més 
propera mitjançant el registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana. Però, prenent com a base 
aquestes “regles d’or” de l’administració, considerem que l’Ajuntament de Mataró té encara 
camp per recórrer per millorar la seva atenció a la ciutadania. 
 
Actualment si hom ha de tramitar una instància a Mataró es pot trobar amb certes dificultats 
burocràtiques, especialment pel que fa instàncies que afectin a més d’una Àrea o 
Departament de l’Ajuntament. Les instàncies només es tramiten a una destinació i s’ha de 
confiar en el criteri del tècnic/a perquè ho remeti a les altres àrees implicades.  
 
Per exemple, si una entitat vol organitzar un acte a la via pública: S’ha de remetre la memòria 
de seguretat al Servei de Mobilitat, i si s’ha fet petició de cadires o un escenari s’ha de remetre 
a Direcció de Cultura. Afegint que si sol·licites contenidors per a l’acte, s’ha de remetre a la 
Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals. 
 
Perquè hi hagi una bona comunicació entre el ciutadà o la entitat demandant i l’administració, 
considerem necessari que hi hagi un únic interlocutor de l’administració.      
 
Per altra banda, si es vol tramitar algun document a una altra Administració Pública de 
Catalunya des de alguna OFIAC de Mataró, ens trobarem en què no es pot realitzar per 
registre. L’única opció que ens ofereixen és enviar una carta per correu ordinari (pagant el 
cost) a l’Administració en qüestió.  
 
Una altra mancança de l’Oficina d’Atenció Ciutadana és que no es poden realitzar tots els 
tràmits que ofereix la Generalitat per la Finestreta Única Empresarial, el que suposa a un 
ciutadà/na de Mataró que vulgui fer algun d’aquests tràmits a desplaçar-se a la Oficina de 
Gestió Empresarial situada al TecnoCampus. 
 
Amb la voluntat de fer més propera, accessible, racional i simplificada la Oficina d’Atenció 
Ciutadana de la ciutat de Mataró, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esqurres proposem 
l’adopció dels següents acords:   
 
PRIMER. La creació d’un sistema de finestreta única a l’OFIAC, amb un únic interlocutor per 
resoldre els tràmits, per facilitar, atendre i resoldre les peticions ciutadanes d’una manera 
centralitzada i simplificada.  
 
SEGON. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Registre de la Generalitat de Catalunya i 
promoure la interconnexió entre la resta d’administracions locals de Catalunya.  
 
TERCER. Adherir a l’OFIAC tots els tràmits de la Finestreta Única Empresarial. “ 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

el vot favorable. Amb tot el que sigui simplificar l’administració estem d’acord però voldriem 

conèixer quin tipus d’afectacions tindrà per l’Ajuntament.  

 

 

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

d’acord en la finestra única per a que l’Administració sigui més àgil i simplificar la burocràcia.  

 

 

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

que li sembla una molt bona proposta, també és necessari de manera urgent una ampliació de 

l’OFIAC i també volem afegir que hagi una millora en el temps d’espera ja que hem rebut 

algunes queixes per les llargues esperes en alguns tràmits. Persones s’han queixat d’esperar 

1 hora i 45 minuts d’espera per a fer certs tràmits que no son transcendents, per això estem a 

favor de la proposta. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que el vot serà 

favorable, ens queda molt per fer en el tema burocràtic i aquesta és una molt bona proposta. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que és una molt bona proposta, és un element dinamitzador que aporta 

millora i competitivitat a la societat, perquè cal augmentar els nivells de competitivitat. 

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

que votarà a favor, ja vam tenir molt bons resultats amb la creació de la Oficina Municipal 

d’Empreses. No tots els serveis actuen igual, ja que alguns ho solucionen directament allà 

mateix. A més de la finestreta única caldrai revisar també un decret que fixa les competències 

de cada servei i que a vegades complica fer les coses de manera unitària.  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que fa mesos que a cada comissió informativa municipal es presenten propostes o 

concrecions sobre el que estem fent en Administració electrònica, processos de millora de 

l’administració, quadre de classificació documental, ens estem posant al dia perquè anàvem 

endarrerits en els procediments i formes de fer. Primer es va optar per l’Oficina d’Empresa 

que era similar a una finestreta única lligada al Tecnocampus, per altra banda tenim 

problemes amb les propostes que tenen a veure amb entitats perquè el ciutadà no te que patir 

els problemes nostres i la divisió interna nostre. Pel que fa al registre central de la Generalitat 

estem adherits des de setembre, s’està implantant la interoperativitat electrònica i estem 

treballant en presentar l’estat de situació i procediments que hi ha al darrere. Mataró necessita 

una atenció ciutadana integral perquè la gent pugui resoldre la majoria de les peticions a 

l’oficina que sigui, tant tràmits burocràtics com d’habitatge, de consum i tot el que sigui 

necessari, procurant que els serveis estiguin a prop i no hagin de recorre la ciutat entre 

departament i departament. Una ciutat competitiva ha de ser resolutiva per les demandes no 

sol dels ciutadans sinó també de les empreses. Estem treballant i compartirem tota la 

informació a la propera CIM. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix el suport de tots 

els grups a la proposta i el compromís del regidor per treballar perquè sigui possible. És cert 

que s’està fent un esforç per millorar en l’afer tecnològic, ja que l’ajuntament estava molt 

endarrerit en respecte a d’altres ajuntament semblants. S’han millorat moltes coses com tenir 

una nova web, però el problema de la finestreta única continuava present i hem encarat 

aquesta proposta per aquelles entitats que vulguin muntar actes i que actualment o estàs 

habituat a la burocràcia o és un problema. Si un tràmit requereix consultes a diversos 

departaments insistim en aquesta figura d’interlocutor únic perquè serveixi d’acompanyament 

a la persona que fa la demanda de muntar un acte. Agraïm que avui ens hagin explicat quines 

són les pretensions del govern respecte a l’edifici que hi ha aquí al darrere i a una possible 

ubicació de l’oficina d’atenció a la ciutadania. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER L’ESTUDI DEL 

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA OLÍMPICA 

COBERTA A LA CIUTAT. 

 

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

proposta de resolució següent: 

 

“Un dels punts forts de Mataró és el seu esport. Els més de cent clubs i les més d´una 
trentena d’especialitats esportives diferents conformen un entramat multitudinari, divers i de 
gran qualitat. Un enorme potencial esportiu que la ciutat no pot desaprofitar per acabar-lo 
convertint en una eina important de creixement econòmic. 
 
I si a aquest magnífic potencial esportiu li afegim que som una ciutat que pot oferir molts 
atractius als seus visitants ens podem trobar amb un autèntic dreamteam; ESPORT = 
PROMOCIÓ DE CIUTAT; dos elements que poden ser sinònim d`èxit i feina ben feta.  
 
Mataró ha de ser capaç d’explotar desacomplexadament, sense vergonya, amb gosadia totes 
les seves possibilitats. Som uns privilegiats perquè tenim el goig de viure en una ciutat a cavall 
entre mar i muntanya. Hem de saber mirar al mar i mostrar tots els recursos marins nàutics i 
vinculats amb l´aigua. 
 
Som uns afortunats perquè disposem d´un gran front marítim amb magnífiques platges. Estem 
prop de Barcelona, som la capital del Maresme, gaudim d´una bona climatologia tot l´any … 
 
Tot això, ens hauria d’empènyer a continuar treballant per esdevenir allò que hem dit moltes 
vegades: “capital dels esports de platja”. De fet, fa temps que es treballa en aquesta línia de 
conjugar esport al front marítim amb promoció de ciutat amb uns objectius clars: 
 
1. Capitalitat. Consolidar Mataró com capital esportiva i turística dels esports d´aigua i de 
platja. I és molta l’activitat que es desenvolupa al Front Marítim de Mataró des de fa, sobretot,  
dos anys: campionats estatals i nacionals de Vòlei Platja, tennis platja, natació, futbol platja, 
imatge submarina, apnea, rem, pesca submarina, waterpolo… Moltes regates, i proves 
importants de triatló, duatló, handbol platja, curses atlètiques, caiac, windsurf... 
 
2. Imatge. Fer de l´esport de Mataró, una imatge de la ciutat. Que se’ns conegui com una 
ciutat on l esport esdevé una clau de volta.  
 
3. Promoció. A través de l´esport promocionem el nostre front marítim i litoral costaner. Cada 
competició, concentració d´equips, estades d´equips…. són un punt a favor per la nostra 
ciutat. La fem més visible i, com sempre hem dit, “la posem en el mapa”. 
 
4. Motor econòmic i ocupació. Aquest gruix de persones omplen el Passeig Marítim i els 
carrers de la ciutat. Persones que passejaran, faran compres, pernoctaran a la ciutat … 
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Aquesta pot ser també una eina més per crear ocupació, especialment pels joves, un dels 
reptes més importants que tenim plantejats. 
 
5. Identitat. Considerar l´esport com a signe identitari de Mataró. Solament cal aixecar la vista 
per veure que hi ha municipis que s’associen a un esport determinat. 
 
• Badalona amb el Basquet 
• Granollers amb el Handbol 
• Terrassa amb l´Hoquei herba 
• Vic amb l’Hoquei sobre patins 
• Montmeló amb el Motor 
 
Per què no associar Mataró amb els esports d’aigua? 
Ens hem de sentir orgullosos de la realitat actual del nostre esport i dels èxits i projecció de 
ciutat que ens estan portant tant a nivell nacional, com en molts casos internacional. I hem de 
posar els mitjans perquè aquesta gran realitat no tingui aturador en el futur. 
 
6. Hàbits saludables. L´esport com a generador d’hàbits saludables. Esport i salut sempre 
van de la mà. Així potenciant l´esport difonem Mataró com una ciutat saludable i de bons 
hàbits. Hem de treballar per aconseguir tots aquests objectius amb la potenciació de tot 
l´esport de la ciutat i quan aquesta activitat esportiva es realitza dins aquest marc 
incomparable que és el nostre litoral marítim encara més. Sempre s’ha dit que les ciutats 
pirinenques han de saber vendre neu. Doncs les ciutats mediterrànies a la vora del mar han 
de saber vendre la seva costa. 
 
En aquest sentit, i dins la mateixa tònica d’excel·lència esportiva de la ciutat, disposem de tot 
un conjunt de clubs de primer nivell amb activitat esportiva relacionada amb l’aigua, entre ells i 
de forma destacada, el Centre Natació Mataró... 
 
Un Centre Natació Mataró que ha esdevingut enguany el tercer millor club a nivell nacional de 
Natació, que treballa com ningú la formació i educació de persones a través de l´esport i que 
ha portat al sorgiment de figures en moltes especialitats diferents, amb un equip femení de 
waterpolo que va ser nomenat millor equip català de l´any 2016 a la gala de l´Esport Català. 
 
Un Centre Natació Mataró, que disposa d´un projecte de piscina olímpica coberta per a la 
ciutat amb l´objectiu de continuar potenciant aquest autèntic filó formatiu, social, econòmic i de 
promoció de ciutat en que s´ha convertit i es convertirà la pràctica esportiva a tots els nivells: 
competitiva, de lleure, federada, amateur, susceptible d´estades esportives i concentracions 
d´alt nivell, capaç de ser seu de competicions de la més alta volada en esports com la natació, 
el waterpolo, la sincronitzada … 
 
Aquest és un projecte que precisa del suport i de la complicitat entusiasta de la máxima 
institució de la ciutat que hi ha de saber trobar els beneficis --que hi són-- per a tota la societat 
mataronina, es diguin com es diguin, visquin on visquin o treballin del que treballin. 
 
Un projecte, aquest del Centre Natació Mataró, que pretén fer millor la ciutat i solucionar, com 
a mínim per una bona temporada, la mancança d’un equipament olímpic d’aquestes 
característiques que doni satisfacció al gruix de mataronins que practiquen aquest esport però 
que també serveixi de reclam per a noves oportunitats i que, sobretot, doni solució a una 
demanda que existeix i que Mataró no pot satisfer. 
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Per altra banda, Mataró es mereix instal·lacions modernes i adaptades plenament al Segle 
XXI. I és per tot això que posem a la consideració del Ple els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró considera que la construcció d’una piscina olímpica 
polivalent i coberta a la ciutat contribuiria a donar resposta a una mancança actual i serviria 
com a eina de promoció econòmica. Aquest equipament permetria potenciar encara més 
l´esport de base i de competició fent de Mataró un referent a nivell nacional en els esports 
d´aigua, tot promocionant la ciutat i multiplicant el turisme esportiu a la ciutat. 
 
SEGON.- Atès que el projecte és una proposta del Centre Natació Mataró, que requeriria d’un 
espai públic, tot i que la inversió seria privada i no tindria cost per les arques públiques, caldria 
assumir la iniciativa com un projecte de ciutat amb el màxim consens possible, és per aquesta 
raó que es convocarà una Junta de Portaveus extraordinària per tal de donar la màxima 
informació a tots els grups municipals. 
 
TERCER.- L’Ajuntament procedirà a estudiar la seva viabilitat tècnica i el seu encaix urbanístic 
per tal d’iniciar el procés que portaria al desenvolupament i concreció de la proposta. Estudi 
que presentarà als grups municipals en el termini màxim de tres mesos.” 
 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que és una proposta per revifar tot el Front Marítim, nosaltres votarem favorablement ja que el 

que es demana és un estudi de viabilitat però tenim dubtes en el procediment, i ens agradaria 

una junta de portaveus per explicar-nos, com es portaria a terme el projecte i poder valorar 

millor la proposta. 

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

mostra d’acord en dotar a Mataró d’un equipament de piscina coberta olímpica, millorar les 

infraestructures existents en l’àmbit de la natació a la ciutat, però ens estan plantejant un 

projecte d’iniciativa privada impulsada pel Centre de Natació Mataró. No tenim informació i 

estem disposats a escoltar tot el que calgui pel bé de la ciutat, però no donarem suport a la 

proposta perquè planteja un suport tàcit a la cessió d’ espai públic i/o la modificació del pla 

general per satisfer els interessos d’un privat. No ho compartim. Només donaríem suport sí es 

plantegés com un projecte consensuat amb els veïns afectats de la zona on es situés i amb 

totes les entitats del mon de l’esport, no només del Centre de Natació Mataró, i també 

donaríem suport si fos un projecte 100% públic. No obstant estem disposats a dialogar.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que el seu vot serà favorable ja que el que es demana és estudiar una necessitats de millorar 

les instal·lacions esportives a la ciutat i a més en la pràctica esportiva que està donant més 

renom a la nostra ciutat. Per això ens sembla bé. Però vostès presenten un projecte privat que 

és d’una entitat, ens demanen que sigui de ciutat per això ha de ser consensuat per tota la 

ciutat. Canvien els interessos de ciutat depenent si estan o no al govern ja que aquesta 

proposta es sembla molt al poliesportiu polivalent de Cerdanyola, però la seva visió ha canviat 

perquè en aquell moment ho proposaven uns grups i això ho proposen uns altres. Donarem 

suport però dir que tenim una línea vermella insuperable que és la naturalització de la Platja 

de Sant Simó, l’impacte ambiental que tenien els 2 xiringuitos era infinitament inferior al 

impacte de l’aparcament. Per tant si naturalitzem una platja no ens demanin fer una ampliació 

d’una piscina olímpica a menys d’un quilòmetre que tindria un impacte brutal sobre el domini 

marítim-terrestre. Per tant estem d’acord en estudiar-ho però marquem aquestes línees 

vermelles, no té sentit fa un any naturalitzar una part del Front marítim i ara fer una proposta al 

mateix lloc per fer una edificació enorme amb un gran impacte mediambiental.  

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

serà d’abstenció, perquè desconeixem el projecte que s’està debatent i no estem d’acord en 

fer una cessió del terreny públic a una empresa privada, fent un greuge comparatiu amb altres 

entitats. La part expositiva la compartim 100%, però a l’espera de què el govern ens digui si el 

projecte és viable, ja debatrem com serà el conveni, contracte o projecte. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que veu bé la proposta per obrir una negociació ja que és un estudi i es 

podrà veure la viabilitat, sabem que és un equipament necessari ja que l’actual està molt 

antiquat. Si és un bé per la ciutat ens importa poc si és públic o privat ja que l’important és el 

projecte. S’ha d’estudiar l’accés dels membres del club d’una forma específica, l’accés de les 

escoles, i per això veiem molt positiu dotar-nos d’un equipament que no tenim ja que el que 

tenim està molt malament. Sí es negocia bé potser que interessi molt al club de natació però 

també a la ciutat de Mataró. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran a 

favor de la proposta d’estudi d’ubicació i sobre les possibilitats del projecte. L’equip directiu de 

la piscina ha reconegut una doble finalitat: donar sortida a una ampliació del club i intentar 

aprofitar la línea de promoció de ciutat a través de la piscina. L’esport és un element de 

dinamització de la ciutat i en aquest moments no tenim la visibilitat d’esports de competició i la 

nostra ciutat té moltes possibilitats, sobretot en l’esport femení, i es podria aprofitar les 

disciplines en les quals destaca el Centre de Natació Mataró. Volem orientar la proposta com 

a promoció de esport de ciutat i intentar donar servei a la ciutadania a través d’un increment 

de cohesió social allà on s’acabi situat la piscina. Els empresaris i els clubs que afronten 

inversions com a mínim haurien de tenir el recolzament de l’Ajuntament. 

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

el projecte és molt interessant per la ciutat perquè promociona l’esport, la ciutat i el turisme. És 

un projecte que generarà moltes sinergies si es du a terme, per tant votarem sí al projecte, 

però creiem que el termini hauria de ser de 6 mesos per poder complir el que es demana. 

 
 
 
 
El senyor Josep Ma Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix el suport 

i exposa que el mes important és poder valorar si la proposta és positiva; si s’ha d’ampliar el 

termini a 6 mesos no tinc cap inconvenient. Es tracte d’estudiar una proposta, aquestes 

iniciatives només pretenen tenir infraestructures a Mataró adequades al segle XXI. És una 

proposta de ciutat i es busca el màxim consens possible tan a nivell polític com d’entitats. 

Només parlem d’estudi, no parlem de concurs ni de condicions, precisament el que volem és  

que es faci l’estudi i que tots els grups tinguin coneixement del projecte. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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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: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

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

 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

14  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL PLA D’OCI 

NOCTURN DE MATARÓ. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament va aprovar a febrer de 2017 una proposta per tal de treballar en la 
construcció d’un model d’oci nocturn sostenible a la nostra ciutat. 

La totalitat dels Grups Municipals varem estar d’acord en que un dels problemes endèmics al 
Polígon Industrial de Pla d'en Boet, una zona de la ciutat amb una gran oferta d'oci nocturn, és 
entre d’altres, la pràctica del “botellón”. I també, en la necessitat de buscar una solució, amb la 
col·laboració dels operadors de la zona, respecte els inconvenients generats, no només pels 
veïns i negocis de la zona derivats sobretot del soroll, de la brutícia i dels aldarulls al carrer, 
sinó també de salut pública, de sexisme, de seguretat en tot el recorregut des de l’estació de 
tren, de molèsties pels viatgers en els combois d’anada i tornada, etcètera, etcètera... 

A través de la prensa local, hem tingut coneixement que l'Ajuntament de Mataró no ha trobat 
encara cap formula que li permeti cobrar una taxa a les discoteques perquè aquestes 
compensin econòmicament a la ciutat l'impacte que provoca el gran trànsit de joves a la zona 
d'oci nocturn. Malgrat això, s’assegura també que des de l'àrea de Via Pública es continuarà 
treballant per intentar que d'una manera o altra les discoteques es facin corresponsables dels 
efectes del 'botellon' a la ciutat. 

De la mateixa manera, l’octubre de 2016 es va aprovar una proposta al Ple de l’Ajuntament 
per tal d’habilitar, tant per Les Santes com a les zones d’oci intensiu, un punt d’informació 
contra la violencia masclista. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta:   
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1) Es cert que no han trobat, pel moment, una fórmula per permetre repercutir als 
establiments d’oci una compensació pels efectes col·laterals de la seva activitat?  
 

2) Aquesta fórmula ha de passar obligatòriament per l’imposició d’una taxa? S’està 
explorant algun mètode alternatiu de compensació voluntària i col·laborativa amb els 
operadors? Quan esperen poder presentar l’acord definitiu? 
 

3) Finalment, es va establir un punt d’informació per Les Santes. No ha estat així en el 
cas de les zones d’oci nocturn, malgrat va ser aprovat així. Per quin motiu encara no s’ha 
portat a terme? Quan tenen previst aplicar-ho? “ 

 

 

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

que no han trobat una formula per imputar als operadors taxes pel sobreesforç que fa 

l’ajuntament per l’allau de persones a la zona d’oci nocturn perquè és una zona on conviuen 

diverses activitats. Per exemple “el botellon” no es fa dins de les discoteques ni bars musicals, 

i és molt difícil imputar a les discoteques que es fa “el botellon” a conseqüències de la seva 

activitat. No hem deixat d’estudiar la manera d’imputar una taxa al sobreesforç que fa 

l’ajuntament derivat de l’activitat, però no podem dir dates perquè és un sector molt variat i 

s’han d’estudiar les formules de corresponsabilitat en la neteja, en la seguretat privada i 

cooperació en el transport, perquè molta gent ve de fora la ciutat i de la comarca i s’hauria de 

pactar per la corresponsabilitat del bus nit si veiem que hi ha un trajecte habitual per evitar 

problemes amb els veïns. Va ser un encert el punt d’informació contra el sexisme que es va 

instal·lar durant les Santes, i encara que sigui en format campanya, també hem de posar una 

data per concretar la campanya sexista al lloc on està l’oci nocturn. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta i 

compren que és complex establir una taxa. Podria merèixer un debat monogràfic sobre la 

conveniència o no de tenir aquests tipus d’establiments. I en cas de tenir-ho en quines 

condicions. Els operadors i nosaltres hauríem d’arribar a un acord en el tema de la 

corresponsabilitat. Però amb l’experiència que tenim en aquestes situacions podrem trobar 

quina orientació li donem com a ciutat en aquest tema. 
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15  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA NUL·LITAT DE LES 

MULTES CAPTADES PEL “FOTO-VERMELL” DELS SEMÀFORS. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) va confirmar a principis de mes, l’anul·lació d’una 
sanció de trànsit per infracció greu, consistent en saltar-se un semàfor en vermell en un pas 
de vianants, interposada en funció de la imatge captada per un dispositiu “foto-vermell”. En 
concret, aquesta Sala no admet el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Catarroja 
(València) contra una sentència de 2014 que decretava la nul·litat d’una sanció imposada per 
aquest municipi a un automobilista que suposadament va superar un semàfor vermell. 
 
L’ajuntament va recórrer la sentència perquè considerava que la decisió judicial era “errònia i 
greument danyosa per a l’interès general” i li va demanar que declarés que “els dispositius 
coneguts com foto-vermell no estan sotmesos al control metròlogic de l’Esta per no existir 
directives o reglaments ni normativa espanyola que imposin o perquè considera que no 
exigeixin el control metrològic de l’Estat”. Però el TS no va admetre aquest recurs perquè 
considera que no és un sistema prou fiable ja que no se sotmet, justament, als controls 
metrològics i per tant, el sistema de captació d’imatges és de dubtosa legalitat. 
 
A més a més, ja s’han donat més d’un centenar de sentencies, de diferents jutjats i tribunals, 
anul·lant les sancions imposades per diferents consistoris en aquest sentit, com el de Mataró. 
 
Atès que la sentència pot crear jurisprudència ja que qüestiona totalment el sistema emprat;  
el Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 
 

- Què pensa fer el govern municipal davant aquestes últimes sentències respecte el 
sistema  fotogràfic  (“foto-vermell) que utilitza per controlar el trànsit i posar multes. “ 

 
 
 
 

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

manifesta que ja va donar informació estadística per escrit sobre aquest tema a ERC i ho 

podem compartir amb tothom després d’aquest ple. Arran de què sortís la notícia de la 

sentència del Tribunal Suprem, vaig donar instruccions al servei, igual que es va fer amb el 

tema de l’Impost de Plusvàlua. És una sentencia que no ens obliga, però sí que ens obliga a 

pensar sí es pot millorar les garanties legals d’aquest sistema, que en la majoria dels casos és 

vídeo-vermell no foto-vermell, i la majoria dels ajuntaments discrepem d’algunes d’aquestes 



 57 

sentències, perquè quan hi ha una tendència en les sentències hem d’estudiar-les i intentar 

millorar el sistema i les garanties: Ja tinc informes de la situació dels punts on tenim foto o 

video-vermell per saber perquè es van posar aquests sistemes i quina evolució han tingut;i 

aviat podrem presentar a la comissió informativa corresponent les reflexions que estem fent.  

 

 

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

que es pot discrepar de les sentències dels tribunals però això pot crear jurisprudència i per 

tant qui rebi aquestes sancions ho pot portar a judici, per tant s’hauria de fer un temps de 

moratòria de no fer servir els vídeos-vermell perquè el Tribunal Suprem ha estat molt clar, 

crea jurisprudència i si continuem sancionant desprès poden haver conseqüències i haver de 

rescabalar per no haver estat capaços de preveur-ho.  

 

 

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

que actualment tenim sistema de foto-vermell a la parada del bus de Renfe i a la baixada de 

les Espenyes i els informes diuen que no caldria validació metrològica; i tenim vídeo-vermell al 

carrer Sant Antoni, Ronda Cros i Plaça d’ Espanya i aquí els temes metrològics no tenen res a 

veure perquè hi ha molt bona visió, però hem d’estudiar-ho.  

 

 

 

16  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 

REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MUNICIPAL. 

 
 

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

presenta el prec següent: 
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“Des de 2013, en concret amb l’aprovació d’una Proposta de Resolució al Ple de Març de 
2013 aprovada per unanimitat, s’ha intentat confeccionar i posar en marxa un Reglament 
sobre els Mitjans de Comunicació Públics a Mataró i de tot el que té a veure amb la 
comunicació Institucional i Oficial de l’Ajuntament de Mataró i els organismes que en depenen 
d’ell; finalment  el passat Ple Municipal del dia 6 de juliol de 2017 es va fer l’aprovació inicial 
d’aquest Reglament. 
 
Des del 2013 els Grups Municipals van intentar posar-se d’acord en el contingut d’aquest 
Reglament, els seus objectius, el seu camp competencial i també en la creació d’una 
Comissió de seguiment que valorés possibles vulneracions del que es recollia en el 
Reglament. Per diferents motius va estar impossible la seva aprovació abans de finalitzar el 
mandat 2011-15 i amb l’inici d’aquest mandat es van reprendre els treballs per tal de que els 
nous Grups Municipals sorgits de les eleccions municipals de 2015 en poguessin manifestar la 
seva opinió sobre el mateix i poder recollir-les també en el Reglament. 
 
Un cop aprovat inicialment el Reglament, com ja hem dit, diferents Grups Municipals van 
presentar al·legacions al text aprovat inicialment. 
 
Amb la voluntat de que el treball realitzat no quedi en un no res i també de que entri en 
funcionament el Reglament i la Comissió que el supervisi presentem el següent Prec.  
 
-El Govern Municipal portarà a aprovació definitiva el Reglament de Mitjans de Comunicació 
Municipal i farà el necessari per tal de que la Comissió que ha de supervisar el 
desenvolupament de la Comunicació Pública de l’Ajuntament de Mataró entre en 
funcionament com a molt tard al Ple de Febrer de 2018, 5 anys després de l’aprovació de la 
Proposta de Resolució on s’instava la seva creació.” 
 

 

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

manifesta que no hi ha cap problema en recuperar l’expedient i portar-lo el més aviat possible.  

 

 

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

diu que el tema està amb un aprovació provisional que va passar pel ple fa mesos, es van fer 

al·legacions que s’han de contestar i aprovar-ho definitivament però no sé si ja ens hem 

passat de termini per fer aquesta aprovació, per això fem el prec. 

 

 

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

manifesta que aviat contestaran a aquestes qüestions legals, no crec que hagi problemes en 

portar-ho a la comissió de Transparència.  
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17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS DANYS 

OCASIONATS A LA FAÇANA PRINCIPAL I AL LATERAL DE L’EDIFICI 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ; ARRAN DE L'ENGANXAT DE 

PAMFLETS REIVINDICATIUS EN ELS ESMENTATS PARAMENTS, 

DURANT LES MANIFESTACIONS I CONCENTRACIONS EN SUPORT 

DE LA "LLIBERTAT DELS JORDIS" I DEL GOVERN DEL SR. 

PUIGDEMONT. 

 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

 

“Durante el mes de diciembre del pasado año del pasado año 2017 y en enero del corriente 
año se produjeron unas manifestaciones convocadas por diversas entidades y secundadas 
por varios Grupos municipales que componen actualmente este Pleno. 
 
Algunos de sus simpatizantes que acudieron a dichas manifestaciones y durante el transcurso 
de éstas, pegaron en diversas partes de las fachadas del edificio consistorial diferentes 
carteles que reivindicaban, ”democracia”, “llibertat pels jordis” y  “llibertat”. Profusamente 
recogido por la prensa local. 
 
La colocación de dichos pasquines en la fachada principal y en la lateral con diversos 
adhesivos y colas, ocasionaron durante su colocación y más tarde durante su retirada, daños 
al revoco y a la pintura decorativa de los citados paramentos de nuestro Ayuntamiento. 
 
A tenor de dichos daños en la fachada principal del edifico de  nuestro Ayuntamiento 
preguntamos al Sr. Alcalde. 
 
1.- ¿Se han evaluado el alcance y el coste de la reparación de los daños en las fachadas del 
Ayuntamiento de Mataró, a tenor de las actuaciones descritas anteriormente;  que cabe decir 
que su reparación se pagaría con dinero público?.  
Dinero recaudado vía impuestos a todos los mataronenses. 
 
2.- ¿Ha recibido este Ayuntamiento algún tipo de disculpa, de condena,  por parte de las 
sociedades que convocaron dichas manifestaciones, o de los partidos políticos que 
participaron en ellas, o de los concejales  que estuvieron presentes e incluso dirigieron 
discursos a las personas convocadas en estas concentraciones, por los daños ocasionados 
en las fachadas de este Ayuntamiento? 
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3.- ¿Se han identificado a las personas que ocasionaron los citados desperfectos...Y este 
Ayuntamiento les ha transmitido algún tipo de mensaje  incitando al civismo y a los valores de 
urbanidad para que no vuelvan a sucederse de nuevo daños en el mobiliario urbano?  
 
4.- Este Ayuntamiento va a iniciar algún tipo de acción para que la reparación de estos daños 
sean pagados por los responsables de dichos actos y no por la ciudadania de Mataró?” 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que no tenim els càlculs dels danys a la façana principal perquè 

ja teníem previst fer millores a la façana, no hem rebut cap disculpa ni s’ha identificat a les 

persones que ho van ocasionar. Quan tenim notícia de manifestacions o concentracions 

avisem als mossos d’esquadra, per tant ells sabran si s’ha de prendre alguna mesura. Ens 

hem manifestat molts cops davant l’Ajuntament però sense crear desperfectes, per això 

convido a que es faci de manera cívica.  

 

 

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

Ciudadanía, diu que el sorpren que es digui que com es vol modificar la façana no es pot 

quantificar els danys. Per tant tothom que vulgui causar danys a la façana ara pot fer-ho ? I 

com les convocatòries es fan per xarxa no es pot controlar la gent que ve, oi?. Crec que hi ha 

una ordenança d’urbanitat i civisme que s’ha d’aplicar. 

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS DANYS 

OCASIONATS AL MOBILIARI URBÀ DE LA CIUTAT DE MATARÓ AMB 

PINTADES AMB AL·LUSIONS AL SUPORT DE L'1-O, DE LA 

"LLIBERTAT DELS JORDIS" I DELS MEMBRES DEL GOVERN DEL SR. 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Desde que el gobierno del Sr. Puigedemont cesó de sus funciones se han venido sucediendo 
en nuestra ciudad una serie de reivindicaciones en contra de las decisiones de los Jueces; en 
contra del poder  judicial. 
 
Estas reivindicaciones han llegado hasta el extremo que personas han realizado diversas 
pintadas en gran parte del mobiliario urbano de nuestra ciudad; con el consiguiente daño al 
revoco y a la pintura de éstos. Así mismo estas pintadas también se han realizado en farolas y 
en el pavimento de calles y en el de vías de circulación rodada. 
 
A tenor de dichos daños preguntamos al Sr. Alcalde. 
 
1.- ¿Se han evaluado el alcance y el coste de la reparación de los daños del mobiliario urbano 
descrito, por estas pintadas? 
 
2.- ¿Entiende este Equipo de Gobierno que estas reparaciones se han de realizar con dinero 
del erario público; es decir el dinero recaudado vía impuestos a todos los mataronenses.? 
 
3.- ¿Se han identificado a las personas que ocasionaron los citados desperfectos...Y este 
Ayuntamiento les ha transmitido algún tipo de mensaje  incitando al civismo y a los valores de 
urbanidad para que no vuelvan a sucederse de nuevo daños en el mobiliario urbano?  
 
4.- ¿Este Ayuntamiento va a iniciar algún tipo de acción para que la reparación de estos 
daños sean pagados por los responsables de dichos actos y no por la ciudadania de Mataró?” 
 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que quan hi ha alguna cosa danyada a la ciutat no es valora qui 

ho ha fet, el que s’ha de fer és un bon manteniment de la ciutat, al marge del tipus de pintada 

que hi hagi. 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que ha vist importants desperfectes que no tindria que pagar la 

ciutadania, com les parets, les pintades dels fanals, i com no ho quantifiquem no passa res. 

Torno ha repetir què crec que hi ha una ordenança de civisme i urbanitat que s’hauria 

d’aplicar. S’han de condemnar aquest fets. 
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19  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ ES 

PERSONI COM A AFECTAT DAVANT ELS TRIBUNALS PER 

L’ANOMENAT CAS DEL 3% AMB DERIVACIONS A LA NOSTRA 

CIUTAT. 

 

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

presenta el prec següent: 

 
“Ja fa alguns anys que el cas del 3% té derivades a la nostra ciutat, en concret amb 
l’adjudicació de les obres de remodelació del Centre d’Assistència Primària de Ronda Prim, en 
el seu moment també va ser investigada l’adjudicació de les obres de construcció d’un centre 
educatiu al centre de Mataró. 
 
Més recentment hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció s’ha adreçat al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 d’El Vendrell perquè enviï  la causa a l’Audiència Nacional donat el volum econòmic 
dels cobraments que suposadament provenien de comissions irregulars per adjudicacions 
d’obres i que investigacions de la Guàrdia Civil xifren en més de 218 M€ adjudicats i 20 
licitacions d’obres sota sospita. 
 
Entre les 20 licitacions investigades hi ha la del Cap de Ronda Prim que es va inaugurar l’any 
2014 i que 2 anys després es va inundar i va restar uns dies parcialment tancat  l’octubre de 
2016, anul·lant visites i per tant amb un perjudici pels seus usuaris, situació que a més ens fa 
dubtar de la qualitat de la mateixa obra. 
 
Ajuntaments com ara el de Sant Cugat ja han anunciat que estudiem personar-se als jutjats 
com a part perjudicada i com a acusació pels prejudicis que aquests casos han provocat a les 
seves poblacions.  
 
Atès tot el que acabem d’exposar DEMANEM AL GOVERN MUNICIPAL DE MATARÓ EL 
SEGÜENT: 
 
 

1- Estudiar les opcions legals de personar-se judicialment contra els presumptes 
culpables dels delictes investigats pel Jutjat d’Instrucció 1 d’El Vendrell i en cas 
d’existir aquesta possibilitat legal fer-la efectiva com a representants de Mataró i part 
perjudicada.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que ho estudiaran, però no tenim coneixement per part de l’Ajuntament de Mataró 

del cobrament de comissions a l’obra pública, però com aquest cas ha es cita una obra de 

Mataró, no em vull anticipar però probablement demanarem a la Generalitat que tinguin cura o 

que es personin, perquè ha estat una obra pública licitada per ells la que ha suposat el 

problema i que pot derivar en qüestions penals. Que quedi clar que cap obra licitada per 

l’Ajuntament de Mataró forma part d’aquesta causa penal.  

 

 

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

exposa que ja sap que l’Ajuntament no té cap responsabilitat en aquest tema, però sí què els 

ciutadans han estat perjudicats per la no inversió en l’obra de tot els diners licitats.  

 

 

 

20  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE ELS 

LLUMS DE TECNOLOGIA LED I LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA. 

 

Aquest prec queda sobre la taula degut a què el Sr. Esteve Martínez, portaveu del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, no hi és a la sessió.  

 

 

 

21  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT DE LES 

PALMERES DE LA CLASSE WASHINGTONIA. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 

“Forma part del paisatge urbà d’una ciutat mediterrània com Mataró la presència de palmeres. 
A Mataró en podem gaudir d’un bon nombre i de diverses classes. 

Però sempre hi ha un però. Al grup municipal d’ERC-MES hem detectat que les palmeres de 
la classe washingtonia, presents a molts punts de la ciutat com ara gran part del passeig 
marítim, l’avinguda dels Maresme (punt d’entrada de la gent que ens visita en tren) i d’altres 
indrets, presenten, en la majoria de casos, un aspecte lamentable degut a que fa molts i molts 
anys que no es poden. 

Aquesta mancança de poda ha fet que les branques seques s’apilonin unes damunt les altres, 
i això comporta: 

1. Que aquestes palmeres tinguin nius de rates. 

2. Que també sigui més fàcil per les cotorres argentines, espècie invasora, fer-hi els nius. 

3. Que l’estat de deixadesa sigui insalubre i bastant negatiu visualment. 

Per tot això, el GM ERC-MES fa el següent prec:  

1) El govern municipal podarà les palmeres de la classe washingtònia, que fa anys que no 
poda 

2) El govern municipal , després d’aquesta primera poda, establirà un calendari pels propers 
anys per podar aquesta classe de palmeres.” 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que les palmeres d’aquesta espècie no perden la fulla, sinó que 

per la seva composició filamentosa aquestes es queden arrapades al tronc durant la vida de 

l’arbre, per tant han de tenir alguna patologia si ara les estan perdent. Normalment sols es 

poden les fulles mes baixes quan molesten als ciutadans o son un perill, però degut a aquest 

perill es convenient podar-les cada 5 o 6 anys. Ja tenim prevista una poda i neteja de totes les 

d’aquest tram i també hem planificat el control anual per comprovar el seu estat i programar la 

poda en funció de la perillositat que existeixi.  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que com ja ho 

tenen en compte, només cal animar-los a que compleixin el que estan dient.  
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22  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL FUTUR DEL 

TRIANGLE DELS MOLINS. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“El govern té pràcticament enllestida l’urbanització del Triangle dels Molins amb l’objectiu de 
facilitar l’aparcament en aquella zona. 

A més de la pavimentació de tota la superfície, i el dibuix amb pintura de les places 
d’aparcament, l’àrea ha estat dotada d’il·luminació, de rocalles i també d’un correcan. 

A diferents espais de debat ciutadà, tot i reconèixer que calia endreçar aquest espai per a 
continuar donant servei als veïns mentre no s’hi desenvolupin els projectes que tots desitgem, 
es considerava una inversió malaguanyada, que anava més enllà de les peticions ciutadanes, 
tenint en consideració que té caràcter temporal. Per això varem proposar en el seu dia 
procedir a la pavimentació a través d’altres mitjans, molt més econòmics, i sobretot, fàcilment 
reversibles. 

La pròpia Associació de Veïns reclama que es decideixi d’una vegada per totes què es farà en 
aquest solar, més enllà d’adequar-lo provisionalment. I reconeixen també què si no hi ha 
diners per a construir ara per ara cap equipament, que s’aprofiti aquest temps per a planificar. 

Una vegada conegut que l’Ajuntament ha decidit per un costat invertir 750.000 € per una nova 
biblioteca al centre, i per l’altre ha urbanitzat l’espai del Triangle dels Molins, tenim grans 
dubtes sobre el veritable caràcter provisional d’aquesta obra. 

L’any 2010 el govern va presentar un projecte, que com és obvi mai es va arribar a portar a 
terme, que incloïa: un espai d’aigua amb 3 piscines, dos pavellons esportius, que a més 
podrien ser utilitzats per a esdeveniments culturals de gran format a cobert, sales d’activitats, 
sales de reunions, espai per a boxa i rocòdrom, espai de restauració,un aparcament soterrani i 
la tercera biblioteca de la ciutat. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula el següent  prec:   

4) El govern municipal recuperarà el projecte de 2010 com a punt de partida per treballar de 
manera participada, amb els Grups Municipals i Associacions Veïnals, un nou projecte 
consensuat al Triangle de Molins. Aquest nou projecte serà presentat en públic abans de 
finalitzar l’any 2018.” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, recorda que el grup VOLEM MATARÓ l’any 2016 va presentar un prec que era una 

necessitat l’aparcament en el barri dels Molins, que estava malt il·luminat que això creava 

inseguretat, que el terra era irregular, i ens van demanar l’enllumenat i asfaltat però no havia 

pressupost. Per això la nostra resposta va ser positiva i ja s’ha fet una primera fase i ara es 

començarà la segona fase. També era compatible amb això una zona d’equipaments pel barri 

però coherent amb la resta d’equipaments de la ciutat, com una biblioteca, aparcaments i 

equipaments esportius. Creiem que no seria correcte seguir amb el projecte del 2010 perquè 

han passat 8 anys. Per això seria bo finalitzar el pla d’equipaments que tenim en marxa. Em 

comprometo a impulsar aquest pla d’equipaments.  

 

 

 

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

de que aquella àrea requeria una adequació i tots vam estar a favor. No hi cap problema en 

no partir de l’anterior projecte. Aquesta zona és un punt molt important a la ciutat i val la pena 

determinar quins equipaments són els més adequats, partint de l’antic projecte o d’un nou. En 

aquests moments no hi ha diners per fer-ho, per tant és un bon moment per estudiar-ho i 

dissenyar-ho de forma prudent.  

 

 

 

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

Cultura, exposa que les actuacions que s’han fet en el Triangle Molins és una decisió presa 

pels grups i pels veïns i hem de continuar així, partir d’un pla d’equipaments de tota la ciutat 

per saber quines són les mes idònies, tenint en compte que no es un equipament de barri sinó 

de ciutat. Per tant ens hem de posar a treballar en aquesta zona fonamental de la ciutat.  
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23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’AUDIÈNCIA PRÈVIA. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 

“El Ple de Gener de 2017 es va aprovar inicialment una nova versió del Reglament Orgànic 
Municipal  que preveu en el seu article 93 que els ciutadans puguin formular en Audiència 
Previa, mitja hora abans del Ple, preguntes o suggeriments de competència municipal 
dirigides als regidors i que aquests han de contestar. 

En contrast amb l’èxit que aquesta iniciativa té a d’altres Ajuntaments que l’han desenvolupat 
(alguns d’ells de dimensió similar al nostre), l’Audiència Prévia en el cas de Mataró, no està 
funcionant fins ara com a tots ens agradaria. 

Un dels factors que pensem que hi influeix negativament és el desconeixement per part de la 
ciutadania i de les entitats d’aquesta nova eina a la seva disposició per a intervenir de forma 
directa, formulant preguntes al Ple de l’Ajuntament. 

I aquest desconeixement, en la nostra opinió, té més a veure amb l’escassa tasca de 
promoció que n’ha fet i en fa el govern municipal que no pas en la manca d’interés dels 
ciutadans o inclús, en la poca qualitat de les respostes donades a algunes de les preguntes 
formulades fins ara. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula el següent prec/pregunta:   

1. Quines han estat les accions publicitàries portades a terme per l’Ajuntament per donar a 
conèixer l’Audiència Prèvia a la ciutadania? 

 
2. El govern municipal endegarà d’immediat una campanya informativa a la ciutadania, amb 

recordatoris abans de cada Ple Municipal, per tal d’estendre el coneixement d’aquesta 
eina, l’Audiència Prèvia, i fomentar que sigui utilitzada pels ciutadans i per les 
associacions.” 

 

 

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

exposa que després que s’acordés a la comissió d’organització aquesta nova fórmula i es va 

aprovar al ple la modificació del reglament es va fer publicitat, sobretot al mes d’abril i maig, 

mitjançant notes de premsa, rodes de premsa, xarxes socials, web, portal d’entitats. Vam 

començar fent la divulgació suficient com demostra el fet que han funcionat. El que ha passat 

els darrers mesos és que no tenim públic tampoc al propi ple. Crec que no és tant un tema de 

divulgació, però evidentment si la consideració de la majoria dels grups municipals és que 

s’ha de reforçar les campanyes de divulgació de l’audiència prèvia perquè vingui més gent, ho 
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farem. A les xarxes socials cada cop que hi ha un ple es fa un recordatori de l’audiència 

prèvia, però cap problema en tornar a insistir en aquesta qüestió. Respecte al contingut, al 

procediment i a la fórmula, sobre si és aquest el model o no, si hem de tornar a la comissió 

d’organització ho tractem amb tots els grups municipals allà. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que és evident, que 

malgrat la tasca de difusió d’abril/maig del 2017, si no hem fet res més en tot l’any i hi ha 

molts plens que no tenim cap pregunta a l’audiència prèvia, no ho hem fet bé, Per tant, com 

hem dit, tornem ha engegar una campanya informativa perquè realment la gent ho conegui. 

Vostè ho ha barrejat, és cert, que als plens no tenim públic. Potser és que la gent no sap que 

pot venir a escoltar el ple. En tot cas us animem a presentar una campanya informativa dient 

que poden venir a l’audiència prèvia, fer preguntes i que també poden assistir al ple municipal. 

Aprofito també, com ja apuntàvem al prec, que segurament la fórmula que es va pactar d’una 

pregunta amb una resposta i ja està, tot i que el reglament dona peu que pugui haver una 

rèplica i contrarèplica, segurament tampoc ha ajudat a que la audiència prèvia funcionés bé.  

 

 

 

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

manifesta que si és necessari farem més divulgació i si hem de reinterpretar o millorar el 

procediment, ho estudiem entre tots.  

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER CONÈIXER L’ESTAT I CALENDARI DE L’ORDENANÇA 

MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 
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“Des de VOLEMataro, el dia 5 de gener d'aquest any, vam presentar un prec sobre una 
ordenança municipal per a la igualtat de gènere. Aquesta ordenança haurà de ser un 
instrument incisiu en el marc de polítiques de gènere, dibuixant les línies mestres que 
actuaran en el marc de la política d'igualtat a la nostra ciutat, i el pla d'igualtat l'eina per 
desenvolupar, incidir i  insistir en les premisses d'aquesta ordenança, tal com ja vam exposar 
en el seu dia. 
 
En aquest consistori es va aprovar aquesta ordenança i ara volem fer un seguiment de 
com s'estan realitzant i portant les mesures adequades per fer-la efectiva. 
 
Preguem que se’ns informi de: 
 
1. L’estat en el qual es troba  l’elaboració de l’ordenança i si  s'està portant a terme aquesta 
ordenança de forma efectiva?. 
 
2. Si ja s’ha format el grup de treball amb agents socials pertinents i adequats per a la 
realització de les tasques encomanades. 
 
3. El calendari elaborat i detallat per a aquesta proposta ja esmentada. 
 
4. Quina ha estat la disposició a tots el mitjans, tant humans com econòmics, per a fer 
possible aquesta ordenança que s’ha de dur a terme.” 
 

 

 

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

l’ordenança i reglament municipal per la igualtat de gènere és una acció prioritària de govern 

per l’any 2018. Abans de contestar, volia dir que aquest trimestre passat hem fet la revisió del 

protocol per l’abordatge integral de la violència masclista, amb la participació de tots els 

agents implicats. Al 2017 es va realitzar l’avaluació del segon pla d’igualtat de gènere que va 

servir com a base per a l’elaboració del tercer pla d’igualtat de gènere per la ciutat de Mataró. 

Aquest document serà un instrument de planificació estratègica i marc de referència bàsic per 

l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere durant tot aquest període. Actualment, també 

estem elaborant un protocol de prevenció i actuació davant les agressions sexistes i/o sexuals 

en els espai públics d’oci. Es portarà també a terme al llarg del 2018 la diagnosi i disseny 

participatiu de les polítiques LGTBI. El govern vol mostrar la voluntat política de continuar 

treballant a favor de les polítiques de gènere i afavorir la transformació de la ciutat en un espai 

més equitatiu i just per a totes les persones. Tots aquests projectes i processos emmarquen el 

plantejament de la proposta d’elaboració de l’ordenança o reglament municipal per a la 

igualtat efectiva de dones i homes. S’ha dut a terme el recull i la prospecció d’informació de 

les ordenances vigents actuals tant al País Basc com a Catalunya. A partir d’aquests treballs, 
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presentarem una proposta inicial com a punt de partida per desenvolupar amb els agents 

implicats en forma de grups de treball, una vegada tinguem tota la base jurídica, que serà cap 

el proper mes de juliol. Els mitjans que tenim són els humans i materials que existeixen 

actualment en el SIRT i el SIAT que portem a terme, a part de l’elaboració de l’ordenança, 

totes les activitats d’assessorament, acollida, serveis d’informació, orientació, programes 

d’activitats, campanyes de sensibilització. Per tant, estem fent la base jurídica per poder-la 

exposar als agents implicats i començar els grups de treball. A l’últim consell de igualtat vam 

parlar i donar compte de com estava l’ordenança. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que és veritat que al 

consell es va parlar molt poc d’aquesta tema, per tant considero que davant un tema tant 

important no es van donar les informacions que calien. No es van proporcionar dades, no es 

va parlar de grups de treball, tot un seguit de feina que quan s’està fent i és real i es veu. 

M’agradaria tenir l’esborrany, perquè han tingut un any llarg per preparar aquestes bases. 

M’agradaria tenir la informació. Si ha hagut una diagnosi seria interessant tenir-la a les 

nostres mans. M’ ha cridat l’atenció que no s’està treballant en l’oci nocturn en diferents 

consells territorials, especialment on hi ha equips tècnics del joves. Crec que alguna cosa han 

de dir no només en el tema de l’oci nocturn sinó també en el tema de l’ordenança. El jovent 

està tenint un repunt d’actes masclistes i de violència, ells han de formar part d’aquesta taula 

de treball. Tant l’equip tècnic com els propis joves.  

 

 

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

que s’està elaborant un protocol de prevenció i actuacions davant les agressions sexistes o 

sexual als espais públics d’oci. L’ordenança s’està treballant a nivell jurídic, encara no estan 

els grups de treball, el que es va explicar en el consell va ser aquest fet. Per últim els joves 

estan implicats. 
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25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE L’ENFONSAMENT D’UNA PART DE LA 

CALÇADA AL CARRER BURRIAC I LA “NO ACTUACIÓ” PER PART DE 

L’AJUNTAMENT. 

 

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

el prec següent: 

 

“Veïns del carrer Burriac s'han dirigit a nosaltres cansats del mal estat que hi ha a una part de 
la calçada del carrer (C/ Burriac núm 4) que s'està enfonsant. 
 
Fa dos mesos ho van comunicar a l'Ajuntament i aquest els va contestar que els trucarien per 
anar a veureu i arreglar-ho, passat aquest temps no es sap res de l'Ajuntament i aquesta 
trucada mai s'ha produït. És per això que hem volgut portar-ho com a prec en el ple. 
 
És per això que des de Plataforma per Catalunya (PxC) a l’Ajuntament de Mataró fem els 
següents precs: 
 

- L'Ajuntament de Mataró contactarà amb els veïns que van comunicar a l'Ajuntament 
l'enfonsament d'una part de la calçada. 

 
- L'Ajuntament de Mataró arreglarà amb la màxima celeritat possible el mal estat de la 

calçada del C/Burriac.” 
 
 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, accepta aquest prec i passo a explicar-li totes les accions que s’han 

fet des de la regidoria de espais públics per a solucionar aquesta incidència. L’avís d’aquesta 

incidència va ser en data 7 de novembre, en data 10, tres dies després, es va anar a 

inspeccionar per part dels tècnics i es va detectar que degut a les causes de l’enfonsament, 

una possible fuita del clavegueram, corresponia el seu arranjament a AMSA i es va passar la 

incidència a la companya. Posteriorment AMSA va inspeccionar i planificar l’obra per després 

de festes, pel fet que no hi havia forat i no suposava cap perill greu pel ciutadà. Per tant 

aquesta comunicació amb els veïns ja s’ha produït i se’ls ha informat de les gestions per part 
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de l’Ajuntament i d’AMSA i de la previsió d’AMSA per realitzar una actuació correctiva durant 

aquesta mateixa setmana. Em consta que els tècnics d’AMSA ja estan treballant, per tant 

aquesta incidència estarà resolta en breu.  

 

 

26  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA PER MANTENIR EN CONDICIONS DIGNES LA 

ZONA DE L’AVINGUDA MARESME I SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 

CONVIVÈNCIA ENTRE EL CORRE CAN I LES ZONES DE JOC 

INFANTIL DEL PARC DE MAR.  

 

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

el prec següent: 

 
“Sembla curiós que una de les que havia de ser una de les millors zones de la ciutat com és 
tota la zona del Tecnocampus, de moment no ha sigut així. 
 
Per no mencionar la poca cura que es desprèn al Parc de Mar, que també ho hem fet saber al 
govern municipal diverses vegades. Així com l'error de crear un espai per a gossos "lliure" 
sense cap tancat, fet que provoca trobar-se algunes vegades gossos dintre la zona de jocs 
infantils. 
 
Les imatges que us adjuntem, us les vam fer arribar també mitjançant xarxes socials, ja que 
sembla que aquesta via a vegades té més força que no pas una petició formal. 
 
Aquestes imatges són del camí que diversos estudiants i treballadors han de fer cada dia 
quan vénen de l'estació de Mataró per dirigir-se a la zona del Tecnocampus. 
 
Aquestes imatges no només es porten veient ara, si no fa força temps. A l'igual de les queixes 
reiterades que ens han arribat sobre el lamentable estat de la zona. Que deixa veure no ja el 
deficient manteniment de la zona, sinó el nul manteniment i neteja. 
 
És per això que des de PxC fem el següent prec: 
 

- Mantenir en condicions dignes de neteja tota la zona del camí cap a la zona del 
Tecnocampus (Avinguda Maresme) 

- Buscar solucions a una possible convivència entre el corre can de la zona amb les 
zones de joc infantil. Com podria ser posar una porta a l'àrea infantil.” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, diu que el recorregut urbanitzat i adaptat per anar de l’estació de 

RENFE fins al TecnoCampus és per la vorera costat muntanya de l’Avinguda Maresme. 

Aquesta vorera al igual que el vial lateral que dona accés a les naus del polígon Balazó Boté, 

es netegen amb una freqüència de tres cops per setmana, a mà i a màquina. El recorregut al 

quan vostè es refereix, el caminet que hi ha entre la tanca de la Nacional II i els terrenys d’ 

IVECO/RENFE, que va des de la rotonda de la Ronda Barceló fins el carrer Juan de la Cierva, 

està pendent d’urbanitzar, i per tant no és un recorregut per a vianants adaptat. Malgrat això, 

és veritat que mot de jovent ho utilitza per anar al TecnoCampus. En aquest espai, donat que 

no està adaptat per a la circulació de les persones, només es desbrossen les herbes un parell 

de cops a l’any, i s’aporten terres per aplanar el camí quan cal, però no coincideix amb les 

fotos que aporta, ja que aquestes són del c/ Juan de la Cierva i Isaas Peral, carrers que, tot i 

estar en l’estat que es mostra a les fotografies, no haurien de ser de pas per anar al 

TecnoCampus. Tot i així farem una neteja puntual i planificarem la neteja de tot el recorregut 

per costat mar des de Renfe fins el TecnoCampus per l’Avinguda Maresme amb una 

freqüència setmanal. En quant a buscar solucions, coincideixo amb vostè en la seva 

apreciació respecte als problemes existents amb els gossos que van sols i sense lligar, 

malgrat la zona lliure de circulació, hi ha propietaris de mascotes que amplien aquesta llibertat 

a tot el parc i deixen entrar als gossos a les àrees de jocs i això genera un problema de 

seguretat i convivència respecte als usuaris de la zona infantil. Per tal d’intentar solucionar 

aquest problema col·locarem a tot el parc senyals de prohibit gossos deslligats, a les entrades 

de les àrees de joc, senyalitzarem prohibit gossos deslligats i incrementarem la vigilància 

policial, i si malgrat això no millora planificarem la col·locació de portes a les àrees de joc.  

 

 

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

gràcies per la solució que esperem sigui imminent per la zona del parc de Mar i l’Avinguda 

Maresme. És cert que les fotografies que adjuntem no són del cantó muntanya sinó del cantó 

mar. Ens agradi més o menys, i encara que estigui pendent d’urbanitzar, és la zona que 

majoritàriament fan servir la majoria de persones que passen per allà, és la zona més 

transitada que fa servir la gent que va a la zona del TecnoCampu. La nostra obligació hauria 

de ser mantenir-la en unes condicions dignes per a les persones que transiten.  
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27  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER MILLORAR L’OPERATIVA DE GESTIÓ DE LA RECOLLIDA DE 

BROSSA DE LA VIA PÚBLICA DE MATARÓ. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 

“La recollida  adequada de la brossa de la via pública, és una de les qüestions més importants 
i necessàries de la ciutat i de màxima responsabilitat de l’Ajuntament de Mataró. 

Des de fa molt de temps, estem sofrint la mala gestió municipal respecte a la recollida de 
brossa adequada, de la via publica.  

Aquesta ja és una afirmació, donades les observacions pròpies que hem comptabilitzat i 
contemplat de molts contenidors desbordats als carrers i als polígons de la ciutat de Mataró.  

I es que estem veient, tant de dia com de nit, que els carrers del nostre municipi s'estan 
desbordant de residus, bosses de brossa i d'altres brutícies. 

Si volem ser un referent a la comarca i per a Catalunya, l’ordre i la neteja, dins d’una ciutat 
moderna, són un indicador clar i essencial de progrés, bona convivència i qualitat de vida tant 
pèls ciutadans com pel turisme de la ciutat.  

La informació relativa sobre aquesta funció municipal de la Recollida de Brossa, és tan 
deficient i precària que realment és complicat poder trobar, a la plana web de l'Ajuntament de 
Mataró, les zones i els horaris de recollida. I es menys estrany, que hi hagi una total o quasi 
total mancança de transparència d'informació relativa a l'empresa concessionària que 
gestiona aquest servei. 

Vostès, el govern, us heu oblidat de corregir el que representa aquesta mancança i risc, tant 
per a la seguretat del ciutadà com el medi ambient, el deteriorament estètic de l'entorn, la 
neteja i desinfecció dels nostres carrers... Tot i per tal de no posar en evidencia una gestió 
ineficient i precària que no compleix uns mínims exigibles. 

No s'ha tingut en compte, no tan sols el previsible augment de residus que es veurà i ja s'està 
veient en la ciutat per part de particulars i empreses... Si no que, a més a més, semblar ser 
que per part de la gerència de l'empresa i dels seus responsables polítics, el poble de Mataró 
es mereixedor d'una planificació amb prou mesures de reforços sobre els vehicles de 
recollida, ni tan poc una campanya informativa dirigida als usuaris per conscienciar-los sobre 
la importància a la limitació de creació de residus i un model de recollida coherent i adequat 
per part de l'usuari.  

L'empresa concessionària ni l'Ajuntament no escatimen en penjar fotos a l'hora que es tracti 
de fer-ne propaganda... 

Com per exemple un article a "El periódico de Catalunya" que diu el següent: 

 (EL PERIÓDICO / MATARÓ- Martes, 23/05/2017 | Actualizado el 24/05/2017 a las 
15:21 CEST- REDACCIÓN, Mataró) 
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"La auditoría realizada al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Mataró, 
adjudicada a FOMENTO no detecta fraude." 

...y... 

"El informe que el alcalde de Mataró, David Bote, encargó el pasado mes de noviembre no ha 
detectado fraude ni discrepancias en los servicios contratados." 

...també... 

"El informe-auditoría que el alcalde de Mataró, David Bote, encargó el pasado mes de 
noviembre para analizar el nivel de cumplimiento del contrato del servicio de recogida de 
residuos, limpieza viaria y de playas no ha detectado fraude ni tampoco discrepancias 
significativas entre los servicios contratados y facturados." 
 

Amb aquesta conducta irresponsable i negligent es posa en perill tan als treballadors com els 
ciutadans. 

Vostès s'han parat a pensar el risc que, amb aquestes mesures insuficients i evidents que 
estem patint cada dia, ens estan exposant a possibles conseqüències què podrien succeir de 
accidents o malalties? 

Donat que el servei municipal de Recollida de Brossa es un problema recurrent i molt 
preocupant,  el Grup  Municipal de VOLEMataró formula el següent prec: 

1. El Govern Municipal facilitarà i farà una millor recollida de la brossa, de residus i 
d'altres elements dipositats als contenidors en els carrers de la ciutat Mataró des de unes 
condicions correcta i transparentment pactades entre l’empresa concessionària i  l’Ajuntament 
de Mataró.  

Vostès ho faran...? 

2. Atenent les necessitats de la ciutat de Mataró, cal marcar un compromís ferm de 
promoció de l'ordre i neteja dels espais dedicats pels containers dels residus, amb els medis 
adequats i impulsar-los des del Consistori. 

 Vostès ho faran...?  

3. Que cal fer un estudi real i auditat dels valors ocults dels costos del servei, perquè no 
quedin les conclusions oficials recollides i plasmades en estudis tendenciosos i sense 
imparcialitat, sobre l’ús de aquest servei.  

Vostès ho faran...? 

4. Augmentar, el ràtio del servei de recollida  i fer créixer el nombre de contenidors.  
Vostès ho faran...? 

5. Que una forma d'observació, de l'estat de les escombraries al carrer i referent a aquest 
servei de recollides, sigui reportada i comunicada si es cal, pel cos de la Policia Municipal.  

Vostès ho faran...? 

6. Des de VOLEMataró exigim una reacció urgent i definitiva per part de la 
gerència, encarregats i regidors responsables per solucionar aquest problema tan incipient.  

Vostès ho faran...? 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, accepta el prec, atenent la preocupació compartida que té el govern 

respecte a la millora del serveis de recollida i l’estat de la neteja de la ciutat. Vull recordar-li, al 

igual que la Sra. Núria Moreno, que aquest govern ha començat a gestionar el tema de la 

neteja en aquesta ciutat i tot allò que hem fet fins ara. El contracte actual data del 2014 i va 

sortir amb preu de licitació de 1.800.000’-€/any, menys de servei del que es contractava a 

l’anterior contracte del 2007. Per tant partim d’una situació de servei deficitari per a les 

necessitats actuals de Mataró i que des del govern estem intentant revertir, per un costat a 

través del progressiu increment dels recursos destinats a la contractació de serveis, i per altre, 

a través del desenvolupament d’una estratègia de sensibilització i conscienciació ciutadana, 

per tal de generar la complicitat del ciutadà respecte a l’estat de la neteja de la ciutat, ja que 

ens hem de conscienciar que hem de embrutar menys i ser més cívics. Des del govern hem 

intentat gestionar amb transparència tot allò vinculat amb la prestació del servei de neteja i 

per tot això durant aquest temps hem fet, davant els casos de frau i sobre cost en la gestió del 

servei, que van tenir lloc a altres municipis, des del govern vam encarregar una auditoria 

externa que analitzés la facturació realitzada i la seva correspondència amb els serveis 

prestats realment. Desprès d’acreditar que l’empresa no cometia frau, no ens hem quedat 

conforme, hem incrementat els mecanismes de control i inspecció del serveis de neteja 

incrementant l’equip d’inspectors municipals, monitoritzant tot els vehicles. D’alta banda quan 

hem acreditat que l’empresa no ens enganya, des del govern en vam proposar abordar la 

necessitat d’incrementar progressivament els recursos destinats a la contractació dels serveis. 

Per això al 2016 vam aprovar una ampliació del contracte de serveis per valor de 369.000’-€. 

Per una banda es van incorporar les brigades d’acció immediata, es van reforçar les 

freqüències de recollida de residus als mesos de més calor, es va incrementar la freqüència 

de neteja viaria en espais públics i a les platges. També es va incrementar la neteja durant els 

caps de setmana a la zona de polígon de Pla de Boet. No descartem, en funció de la 

disponibilitat pressupostària, plantejar altres propostes d’ampliació dels serveis contractats ja 

que és un element objectiu que en aquests moments comptem amb menys recursos que 

abans de la crisi. Respecte a la informació cap als ciutadans. De totes les actuacions hem 

informat als ciutadans a través dels consells territorials, dels mitjans de comunicació, amb 

campanyes porta a porta a través d’agents cívics. Al mes de juny del 2017 van engegar una 

campanya per millorar la recollida de voluminosos que va comptar amb una bustiada a totes 

les llars de Mataró. Hem fet taller formatius, tenim agents de proximitat. De tot allò vostè ha 

estat informada con la resta de companys a l’àrea d’espais públics i pel que es recull a les 



 77 

actes, vostè mai ha criticat aquestes mesures, tot el contrari, les ha trobat molt positives.  

Vostè recordarà que a la darrera informativa del 31 de gener, vam presentar la posada en 

marxa de l’app Mataró Neta, que ha estat creada des dels serveis informàtics de l’Ajuntament. 

Acceptem el prec perquè qualsevol iniciativa que vingui d’un grup vinculada amb la millora de 

la neteja de la ciutat, trobarà la receptivitat del govern, però no és just les insinuacions de 

relaxació, poca transparència i deixadesa que tant la meva companya Núria Moreno com jo 

mateix com a regidor responsable del àrea de neteja hem fet i continuarem fent. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica que no sap com 

ha llegit les actes, precisament el nostre grup s’ha queixat moltes vegades, és més vull 

recordar la ficada de pota que ja es va produir al inici d’aquest govern amb els contenidors 

grans, el que hem sofert amb els pudors, era insuportable, ens hem queixat tots els grups 

municipals. Nosaltres no hem tirat del passat. Es segueixen veient molt contenidors amb 

molta brossa al voltant. Vostès han funcionat a cop de queixa. Per tant, el hi demanem que es 

passegi vostè pels barris i vegi en primera persona com estan els contenidors.  

 

 

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

Només dir, ja que m’ha citat la Sra. Morón, que m’ha sorprès molt, deu ser la primera vegada 

en 15 anys que sóc regidor, que el govern contesta un prec que no s’ha fet, perquè estava 

molt atent i no he vist que vostè hagués llegit el que demanava en aquest prec, per tant no he 

entès res de res. 

 

 

 

28  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL TANCAMENT DEL 

ZARA DE LA RIERA. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:15 hores del vespre, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 


