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ACTA NÚM. 14/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018.  

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

 

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

dos mil divuit, essent les 19:05 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR               (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA    (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA Regidora no adscrita 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS Regidor no adscrit  

 
 

Excusen la seva assistència la Sra. Isabel Martínez Cid, regidora del grup municipal de 

Convergència i Unió i la Sra. Anna M. 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 

 9241/2018 de 5 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de novembre de 2018 

Òrgan: Alcaldia 

 
 
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 novembre de 2018, a les 19,20 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 les sessions: ordinària del dia 4 d’octubre 

de 2018 i extraordinària de 22 d’octubre de 2018. 
 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
  
 
  DICTAMENS 
 
  ALCALDIA 

  
3  Donar compte del Decret d’Alcaldia 9103/2018 de 29 d’octubre, relatiu a la baixa 

com a membre del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
 
4  Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives 

Municipals.  
 
5  Canvi representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. 
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  CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 

6 Aprovació sol·licitud del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 
de Mataró pel termini 2019. 

 
 
 
  CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
  Serveis a les Persones 
 

7  Ratificació nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 

 
  IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

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

Catalunya perquè l’Ajuntament faci el manteniment de les rieres de Sant Simó i 
Argentona de manera subsidiària vers l’Agència Catalana de l’Aigua. 

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

partida concreta de PUMSA relacionada amb venda de percentatges de pastilles 
urbanístiques en Mataró, i del resultat econòmic d’una plusvalua per transacció. 

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

de Catalunya-MES sobre el model comercial de Mataró. 
 
11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per a l’elaboració d’un Reglament per a la cessió d’ús estable 
d’espais municipals a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre. 

 
12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía per a facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les 
eleccions municipals i europees. 

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

per garantir el manteniment de l’Arxiu Audiovisual de Mataró i fer possible la 
seva consulta pública. 

 
 
 
  PRECS I PREGUNTES 

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

MES sobre els criteris de substitució del cablejat aeri. 
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15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MES sobre la promoció d’actes institucionals i conferències. 

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

sobre el servei d’atenció al públic dels espais escènics gestionats per 
l’Ajuntament. 

 
17 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre garantir 

un bon manteniment dels “correcans” que tenim a la ciutat. 
 
18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la Mitja Marató de Mataró. 
 
19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’anomenat “Espai Mataró”. 
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la repercusió de la no aprovació dels pressupostos sobre els participatius. 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

sobre l’estat dels punts de recàrrega per vehicles elèctrics. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les dades d’empadronament a Mataró. 
 
23 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar la 

reordenació de les parades de la Plaça de les Tereses.  
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre la licitació de la guingueta del Parc Central. 
 
25 Prec que presenta la regidora no adscrita, Anna M Caballero, 

perquèl’Ajuntament de Mataró manifesti el seu suport a Riace i a l’Alcalde de 
Riace. 

 
26 Pregunta que presenta la regidora no adscrita, Anna M Caballero, respecte a la 

PdR aprovada el 7 de juliol de 2016 sobre el rendiment de comptes de 
l’assignació de grups municipals. 

 
 27 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el 

control i seguiment dels establiments de la ciutat 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el 

canvi de criteri del Departament d’Educació i la discriminació a les famílies de Mataró.  
 
 
 
 
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 LES SESSIONS: 

ORDINÀRIA DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2018 I EXTRAORDINÀRIA DE 

22 D’OCTUBRE DE 2018.  

 

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

l’equip de secretaria i al Secretari també, perquè veig que aprovem un acta de fa molts pocs 

dies, un acta complicada. Felicitació a l’equip de secretaria per estar tan al dia en la 

preparació dels esborranys de les actes. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que la felicitació és conjunta i l’Alcalde es 

suma al Sr. Fernández. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 

 

3  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 9103/2018 DE 29 

D’OCTUBRE, RELATIU A LA BAIXA COM A MEMBRE DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 

 

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

 9103/2018 de 29 d'octubre 

Assumpte:  Efectes de la baixa d’un regidor com a membre del grup municipal de 

Ciutadans– 

Partido de la Ciudadanía. 

Òrgan: Secretaria General 

 
 
En data 25 d’octubre de 2018 el regidor d’aquest Ajuntament Vícor Manuel Paramés Soteras 
presenta al registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandó del grup 
municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
  
El grup municipal del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a l’ajuntament de 
Mataró es va constituir en data 01/07/2015, per escrit signat pels 3 regidors que va obtenir 
aquesta formació a les Eleccions Municipals de 2015. 
 
D’acord amb la legislació vigent (art. 73.3 de la Llei 7/85 Llei de Bases de Règim Local LBRL) 
els regidors que causen baixa del grup polític de procedència tindran la consideració de 
regidors no adscrits. D’aquesta declaració es deriven determinades conseqüències, les 
principals de les quals es que els regidors no adscrits no poden formar grup polític municipal i 
que els drets econòmics i polítics d’aquests no podrà ser superior als que els haguessin 
correspost en cas de romandre en el grup de procedència. 
 
En conseqüència, RESOLC:  

 
Primer.-  El regidor sortint del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Víctor 

Manuel Paramés Soteras, passa a tenir la condició de regidor no adscrit. 
 
Segon.-   La subvenció que rebia el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
haurà de modificar-se en el seu component variable en proporció a la disminució del nombre 
dels membres del grup. 
 
Tercer.-  Les noves circumstàncies que deriven de la baixa del regidor del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i en la seva nova condició de no adscrit, obliga a 
modificar alguns aspectes de l’organització municipal, principalment pel que fa als 
nomenaments del Sr. Víctor Paramés Soteras en representació del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a diferents òrgans col.legiats de l’ajuntament, aspectes 
que seran decidits pel Ple municipal en el termini més breu possible. 
 
Quart .-  Donar compte del present decret en el proper Ple Municipal que es celebri.” 
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4   - APROVAR LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES 

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 25 d’octubre de 2018 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía comunica el canvi dels representants dels seu grup a les Comissions Informatives 
Municipals que en totes el vocal titular serà el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando i la 
substituta la Sra. Maria José González Sánchez. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

 
Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 

integrades de la següent manera:  
 

 
 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)  
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

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

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 
 
 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

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

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 
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 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)  
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo  (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 
 

 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) 
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
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: 
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 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)  
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 
 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)  
   Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 

Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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5  -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN EL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 

 

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

 

“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 23 de juliol de 2015,  va designar els 
representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de 
l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM), segons disposen els 
seus estatuts.    
 
En data 30 d’octubre de 2018 el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 
comunica el canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus 
Mataró. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta A lcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar al Sr. Francesc Teixidó i Pont com a representant del grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES  de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució del 
Sr. Jesús Garrido Verdugo.     
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, pregunta si pot afegir alguna cosa al 

dictamen número 3. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president respon que no.  
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CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 

6  - APROVACIÓ SOL·LICITUD DEL PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I 

SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE MATARÓ PEL 

TERMINI 2019. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“L’objectiu del Pla d’Usos de la Platja és garantir un ús racional de les platges, la conservació i 
el manteniment dels recursos naturals, la seva utilització per part de la ciutadania i el foment 
d’un turisme de qualitat. 
 
Per Resolució de la Direcció General d’Ordenació del territori i urbanisme de 04/05/2017, es 
resolt aprovar la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme 
municipal de Mataró per al període 2017-2021 i autoritzar l’ocupació per a la temporada 2017 
de la zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció. 
 
Atès que per la temporada 2019 es proposen canvis en el Pla de distribució d’usos i serveis 
de temporada de les platges de Mataró aprovat, s’ha instat la present modificació. 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 113 del Reial 
decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes, les 
autoritzacions que tinguin per objecte explotar serveis de temporada a les platges, que només 
requereixin instal·lacions desmuntables, s’han d’atorgar als ajuntaments que ho sol·licitin i 
aquests ajuntaments han de presentar la sol·licitud de l’autorització corresponent directament 
al Servei Perifèric de Costes o a través de la comunitat autònoma.  
 
De conformitat amb la disposició addicional 6ena de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, els plans de distribució d’usos i serveis de 
temporada de les platges estableixen les normes sobre l’explotació dels serveis que es poden 
instal·lar a les platges durant la temporada d’estiu.. Els ajuntaments, respecte de les platges 
de llur terme municipal, han de formular aquests plans tenint en compte que: 
 
a) Les platges són d’ús públic. 
b) Les instal·lacions han d’ésser de lliure accés al públic, excepte que per raons de policia, 
d’economia o altres raons justificades d’interès públic, s’autoritzin altres modalitats d’ús. 
c) Les instal·lacions han d’ésser desmuntables i s’han de situar preferentment fora de la 
platja, amb les dimensions i les distàncies que es determinin per reglament. En conjunt, 
aquestes instal·lacions no poden ocupar més de la meitat de la superfície de la platja en la 
plenamar i s’han de distribuir de manera homogènia. 
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Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis 
de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les directrius establertes pel Servei de 
Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació de les sol·licituds 
d’autorització de l’ocupació per a l’any 2018, corresponent a la distribució de serveis i usos de 
temporada pel període 2017-2021, en zona de domini públic marítim terrestre i en el seu cas, 
en zona de servitud de protecció, i les sol·licituds de les terrasses sobre passeig marítim per 
cada temporada.  
 
En la confecció del Pla de distribució d’usos i serveis de platges per aquest 2019 s’ha 
consultat al Servei de Protecció Civil, al Servei de Salut Pública i Consum, al Servei d’Espais 
Públics, Esports, Policia Local, Mobilitat i a la Direcció de Promoció Econòmica. 
 
Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que atorga a l’alcaldia l’article 21 de la Llei 
Reguladora de les  Bases del Règim Local, i en virtut de les competències delegades per 
Resolució d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2017,  proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar per a l‘any 2019 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució d’Usos i 

Serveis de les platges de Mataró. 
 
Segon.- Ratificar la sol·licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la 
proposta del Pla de distribució d’usos  i serveis de temporada de les platges per l’any 2019 de 
l’Ajuntament de Mataró.” 

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

Dona les gràcies als tècnics, especialment a Diego, per com es va tractar el tema de les 

platges amb les persones amb diversitat funcional. És veritat que vam començar amb mal peu 

però va haver una reacció i per fi, gràcies a les peticions nostres s’han aconseguit que hi hagi 

una reserva per la gent amb diversitat funcional, i que tinguin prioritat d’accés i un espai 

reservat i més digne. Encara queda molt més a fer però m’agradaria que continuéssim amb 

aquesta estratègia i que hi hagi un compromís d’aquest ajuntament per continuar fent millores 

durant els propers mandants. 

 

 

 

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

referent al pla d’usos i serveis de platges de cara al 2019, ens preguntem que ha passat  amb 

la proposta aprovada en el seu dia de naturalitzar un tram de la platja del sector de Sant Simó. 

Perquè es continua netejant mecànicament aquest tros de platja?. També demanem que no 
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es tornin a col·locar atraccions inflables a cap de les platges de Mataró i per recordar que la 

platja és molt més que tovallola i xancles. El nostre litoral és un entorn natural que volem que 

es doni a conèixer perquè la gent el respecti i contribueixi a la seva preservació, no només 

quan una tortuga casualment pon ous davant de les càmeres dels mòbils de la gent que està 

prenent una cervesa. Cal anar molt més enllà. En aquest sentit trobem a faltar una previsió de 

despesa per l’escola del mar, que aquest ple municipal va acordar de forma unànime que 

s’impulsaria. Per tot plegat, votarem que no.  

 
 

 

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

que en el primer paràgraf de la segona pàgina de la part expositiva dels acords, referida a 

l’autorització de l’ocupació per l’any 2018, hauria de dir “2019·. No ens agradaria que com 

altres ocasions la precipitació del còpia i pega ens portés a errors o pogués provocar algun  

tipus d’al·legació. 

 
 
 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, comença manifestant que 

malauradament un cop més vol recordar als polítics presos i exiliats. Algunes observacions 

sobre el pla d’usos que ens presenten i demandes que hem realitzar en els darrers tres anys i 

que encara no s’han realitzat: Sobre l’horari de les actuacions musicals, pensem que allargar 

fins a les 12 de la nit no seria desabellat i que la comunicació prèvia amb un mínim d’antelació 

a la primera actuació és de difícil compliment. Els quioscos tipus bar tenen una superfície 

tancada màxima de 20 metres quadrats i la possibilitat d’assignar com a magatzem fins a un 

20% d’aquesta superfície, és a dir 4 metres quadrats, esperem que així ho entengui el govern, 

que no donen per a menjar, begudes, material, eines i tot tipus d’estris. En quant a les 

papereres, per exemple, a la platja de Sant Simó, tenen previst col·locar una; ens sembla 

clarament insuficient. Respecte a les demandes que hem fet cada any i que de moment 

encara no ens han fet cas, són varies. Una és el calendari, comença l’1 d’abril, dilluns i acaba 

el 31 d’octubre, dijous. Cada any demanem que ho adeqüin al cap de setmana, començant un 

divendres i acabant un diumenge. La possibilitat d’obertura durant tot l’any d’un o varis 

d’aquests establiments, la recuperació de serveis que havien estat previstos altres anys, com 

ara una guingueta de venda de productes de bany, un local de lloguer de vehicles sostenibles, 

la biblioplatja, i l’aparcament de la zona de l’antic club nàutic, pendent del pla del front marítim. 
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També ens dona la sensació que el pla d’usos és un tallar i enganxar, només substituint l’any i 

a vegades ni això. Un altra tema  és que al pla s’indica que al rètols informatius es notifica els 

resultats de les analítiques de l’aigua i de la sorra. Amb quina periodicitat es fan aquestes 

analítiques, perquè a la platja de ponent encara hi ha el darrer resultat de l’estat de la sorra i 

és del 27 d’agost. Els convido a fer una passejada per aquesta platja. 

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

sorprèn que el canal d’aigües obertes no hagi funcionat. Haurien de plantejar-nos si la 

distància a la que es va posar o el color de les valises era l’adequat. Perquè no ha funcionat 

quan a Mataró tenim els millors especialistes a nivell nacional en travesses per aigües 

obertes, quan a Calella i a Masnou estan funcionant? És una reflexió que faig en veu alta i 

potser moltes coses no s’han fet bé. En qualsevol cas, el nostre vot serà favorable. 

 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  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. (2), corresponent als membres 

del grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martinez (1) i el regidor no adscrit 

Víctor Paramés (1). 

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

d’Unitat Popular.  

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  
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CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
Serveis a les Persones 

 

7  - RATIFICACIÓ NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en les sessions dels dies 3 i 11 d’octubre 
de 1988, va aprovar els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. L’acte 
constitutiu va tenir lloc el dia 15 de desembre de 1988. Mitjançant la ordre de 28 de febrer de 
1989, es dóna publicitat de la creació del Consorci, que es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el dia 13 de març de 1989. 
 
L’Ajuntament de Mataró no formava part dels membres fundadors, i es va afegir mitjançant 
acord del Ple Municipal de data 18 d’octubre de 1990. 
 
En data 6 de juliol de 2017, el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística proposa 
aprovar uns nous estatuts per l’entitat, que incorporen tota una sèrie de modificacions. Per tal 
de garantir la seguretat jurídica es decideix que cal aprovar uns nous estatuts i no una 
modificació. 
 
Mitjançant l’ ACORD GOV/43/2018, de 10 de juliol, s’aproven els Estatuts del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, que es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
dia 12 de juliol de 2018. Aquests nous estatuts deixen sense efecte els Estatuts del Consorci 
aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat en les sessions del 3 i l’11 d’octubre de 1988. 
 
Les modificacions o novetats més rellevants dels estatuts responen, en primer lloc, a 
l’adaptació dels estatuts i dels òrgans col·legiats a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. Amb aquesta modificació, d’acord amb l’article 124 de l’esmentada 
llei, es regulen les aportacions dels membres i s’hi inclouen clàusules que limiten les activitats 
del consorci si les entitats consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de 
qualsevol altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar les quantitats compromeses per 
les entitats consorciades amb caràcter previ o a la realització de les activitats pressupostades. 
 
També s’han realitzat modificacions respecte a les funcions dels òrgans de govern del 
Consorci, s’han reduït les funcions del Ple a favor del Consell d’Administració, per tal de 
millorar el funcionament de l’entitat, atesa la composició multitudinària del Ple. També s’han 
ampliat les competències de la Presidència del Consorci i s’han modif icat les funcions de la 
Gerència. 
 
S’ha millorat, també, la regulació sobre l’organització del consorci, que es fonamenta en els 
serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada centre de normalització 
lingüística disposa d’una direcció i d’un consell de centre. Es defineixen les funcions dels 
directors o directores dels centres de normalització lingüística, i s’estableix que han de ser 
elegits mitjançant un procediment selectiu, d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i 
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capacitat. L’Administració de la Generalitat ha de disposar de majoria absoluta de vots als 
consells de centre, tot i que la Presidència s’elegeix entre les persones representants 
nomenades pels ens locals que tenen un major percentatge de participació en el Consorci. 
 

Per tot l’exposat, vist l’informe jurídic que antecedeixen a aquesta proposta i el que estableix 
l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, els articles 313 i  322 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació a la 
constitució de Consorcis i la modificació dels seus Estatuts, i l’article 26.1 dels Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Ratificar l’acord de Govern del 10 de juliol de 2018 pel qual s’aproven els nous 
Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies, juntament amb els 
nous estatuts. Aquests esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es presenten 
al·legacions. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci per a la normalització lingüística.” 
 

 

 

El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, diu que votarà en contra perquè no 

entén que hi hagi un consorci per a la normalització lingüística. Hauria d’haver un consorci per 

fomentar el bilingüisme. És un consorci que només contempla una sola llengua dins de la 

nostra autonomia. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que donarà suport. 

Pensem que encara tenim molta feina a fer. Estem en un món globalitzat que cada vegada fa 

perdre més les llengües, especialment aquelles que són minoritàries. Afortunadament la 

societat catalana ha demostrat que és diferent en aquesta recuperació, manteniment i cura de 

la nostra llengua com a predominant. No ha estat una feina fàcil, però una vegada més el 

poble català conjuntament amb els equips educatius, amb les entitats i la societat civil, ha 

demostrat que som diferents i caminem de manera diferent. Per tant li donarem suport.  

 

 

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

que es tracta d’una revisió interna organitzativa del consorci de normalització lingüística que 
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regula millor el seu funcionament i els criteris de selecció dels seus directius. Aprofitem 

l’ocasió per reclamar més recursos i més visibilitat pel centre de normalització lingüística 

perquès la situació del coneixement i sobretot de l’ús del català a la nostra ciutat cada cop és 

més precària. Afavorir l’ús i el coneixement del català ens cohesiona i ens enforteix com a 

societat. No fer-ho és altrament afavorir l’ imperialisme lingüístic i la llei del més fort. Aquestes 

són les nostres consideracions i votarem sí a la reforma estatutària que es planteja. 

 

 

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

manifesta que s’han plantejat aquesta proposta com merament tècnica. Ens sembla molt bé 

que els directius de qualsevol entitat depenent de l’administració pública es triïn per un 

concurs de mèrits o per oposició, per tant poca cosa teníem a dir, però el que havia de ser una 

mera qüestió asèptica de posar en ordre i al dia el reglament dels consorcis, si ho agafem 

d’aquesta manera, ens comencen a generar dubtes sobre perquè s’han fet els consorcis, si 

hem de mantenir un consorci de normalització lingüística i anar pagant traductors quan 

aquesta feina ja que mantenim el consorci, potser que la fessin ells. A la comissió informativa 

vam votar que sí, però vist el que hem vist ens sorgeixen aquests dubtes i ens abstindrem. És 

una qüestió merament formal i ja ens està bé que hi hagi un organisme que vetlli per la 

llengua, el problema es que es vulgui arraconar l’altra llengua oficial i que també és una 

llengua majoritària a Catalunya com és el castellà, no entenem aquest tipus d’enfrontament 

amb una proposta totalment asèptica. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que s’abstindrà. No tant pels nous estatuts, que com ha dit el company del 

PP, és un tema organitzatiu, sinó pel fet que després de 40 anys d’equiparació legal i real del 

català amb el castellà, i tots els menors de 44 anys s’han escolaritzat en un sistema educatiu 

d’immersió lingüística en català, per nosaltres el consorci de normalització lingüística no té 

sentit, ni l’organisme ni les pràctiques que porta terme. 

 

 

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

que no volia intervenir, perquè com deia el Sr. López, el que fem avui és un estatut que el 

propi consorci ha aprovat, però com ens consorciat també els hem d’aprovar en el nostre ple i 
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no fem res més. Però desprès del que han dit, no puc estar-me de dir la meva. Estem molt 

orgullosos de ser una societat bilingüe i molts tenim el castellà com a llengua paterna o 

materna i en l’estimen molt, ho dic especialment dedicat al Sr. Paramés. Però estem parlant 

d’un consorci de normalització de l’ús d’una llengua que és pròpia en aquest país. Un consorci 

que no fa traduccions, les fa perquè en fa un favor perquè som uns consorciats, però no és la 

seva feina i a més a més, els treballadors d’aquesta casa i de la majoria d’institucions cada 

vegada estan millor formats i necessiten menys les traduccions o correccions, el consorci mai 

tradueix, com a molt corregeix, ni tampoc donar classes a gent que no està alfabetitzada, el 

consorci el que fa és normalitzar perquè, Sr. Casaseca, la llengua catalana després de 

quaranta anys no està normalitzada, som bilingües, però hi ha estudis sobre l’ús de la llengua 

i el coneixement d’aquesta llengua, i per desgràcia no estem igual que el castellà, i com que 

és la llengua pròpia, per això hi ha un ens que està per sobre d’altres institucions i que té 

aquesta finalitat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  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 VOLEMataró (1), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

Vots en contra: 1,   corresponent al regidor no adscrit Víctor Manuel Paramés 

Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) 
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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 FACI EL MANTENIMENT DE LES RIERES DE SANT 

SIMÓ I ARGENTONA DE MANERA SUBSIDIÀRIA VERS L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“L’estat de manteniment i l’aspecte de les rieres de Sant Simó i Argentona, límits naturals a 
Est i Oest de la nostra ciutat, és deplorable. No s’ha fet el manteniment oportú i necessari, la 
vegetació, bàsicament canyissars, envaeix tot el cabal de les mateixes fins a sobresortir a 
molts punts de la Ronda Cervantes i ocupar espai de la nova via recentment re urbanitzada. 
 
Però no només és l’aspecte que ofereixen el que ens preocupa, la gran quantitat de vegetació 
a punts concrets i especials sensibles, com ara el pont de Sant Simó, pot provocar que un 
episodi important de pluges com el que hem passat aquestes últimes setmanes pugui 
provocar una desgràcia si l’aigua arrossega la vegetació i aquesta tapona els ulls del pont. 
 
Som conscients que aquesta situació és poc probable, però també que és pròpia a les zones 
de clima mediterrani com el nostre i que el que no passa en 5 anys passa en 10, com 
malauradament han après a Sant Llorenç des Escardassar  a Mallorca. 
 
L’any 2011, el Govern Municipal, va decidir davant una situació com l’actual realitzar la 
desbrossada i neteja de les rieres, tot i conèixer que l’ACA no ho havia autoritzat i que es 
dubtava que l’Agència Catalana pagués uns treballs que sí tenia l’obligació de realitzar, ja que 
aquestes Rieres són competència de la mateixa ACA. Treballs que van ascendir a 25.000€ i 
que es van realitzar el novembre de 2011. 
 
Per tot el que s’ha exposat proposem a la consideració del Ple de Mataró els següents acords: 
 
PRIMER.- Sol•licitar a l’ACA l’actuació URGENT a les lleres de les rieres de Sant Simó i 
d’Argentona, vist que l’Ajuntament s’ha presentat dos anys consecutius i no s’ha atorgat 
subvenció i la situació de la riera és insostenible.  
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SEGON.- En el cas que l’ACA no disposi de recursos econòmics necessaris, sol•licitar 
autorització per tal que el servei de manteniment de l’Ajuntament de Mataró pugui procedir a 
la neteja i desbrossament d’aquestes Rieres  
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró farà les gestions necessàries per tal de rescabalar la 
despesa realitzada per l’execució de la neteja de manera subsidiària a l’ACA i en cas de que 
les gestions no fructifiquin en un període de temps raonable l’Ajuntament de Mataró iniciarà un 
recurs contenciós administratiu contra la pròpia Agència.” 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que s’han presentat 3 esmenes a la 

Proposta de Resolució  del grup municipal del Partit Popular de Catalunya:  

 

 Esmena del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Veds-EUIA 

“ El grup municipal d’ICV-EUiA proposem afegir com a tercer ACORD el següent:  
 
3.- L’Ajuntament de Mataró iniciarà un recurs contenciós administratiu en cas 
que l’ACA no es faci responsable del cost que suposi aquesta neteja. “ 

 
 

 Esmena del grup municipal de Convergència i Unió 

“En els darrers anys no s’ha fet el manteniment necessari de les rieres de Sant 
Simó i Argentona. La vegetació, bàsicament canyissars, envaeix tot el cabal de 
les mateixes fins a sobresortir a molts punts de la Ronda Cervantes i ocupar 
espai de la nova via recentment re urbanitzada. 
 
Però no només és l’aspecte que ofereixen el que ens preocupa, la gran quantitat 
de vegetació a punts concrets i especials sensibles, com ara el pont de Sant 
Simó, pot provocar que un episodi important de pluges com els que s’han donat 
aquestes darreres setmanes pugui provocar una desgràcia si l’aigua arrossega la 
vegetació i aquesta tapona els ulls del pont. 
 
Som conscients que aquesta situació és poc probable, però també que és pròpia 
a les zones de clima mediterrani com el nostre, com malauradament ha succeït a 
Sant Llorenç des Escardassar a Mallorca. 
 
L’any 2011, el Govern Municipal, va decidir davant una situació com l’actual 
realitzar la desbrossada i neteja de les rieres posant-ho en coneixement de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui en té la competència, i fent-se càrrec el 
cos atès que l’ACA no estava en condicions de fer-ho. 
 
Per tot el que s’ha exposat proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’ACA l’actuació a les lleres de les rieres de Sant Simó i 

d’Argentona, vist que l’Ajuntament s’ha presentat dos anys consecutius i no s’ha 
atorgat subvenció i la situació de la riera és insostenible. 
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SEGON.- En el cas que l’ACA no disposi de recursos econòmics necessaris, 

sol·licitar autorització per tal que el servei de manteniment de l’Ajuntament de 
Mataró pugui procedir a la neteja i desbrossament d’aquestes Rieres 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró farà les gestions necessàries per tal de 

rescabalar la despesa realitzada per l’execució de la neteja de manera 
subsidiària a l’ACA.” 
 
 

 Esmena del grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciutadania 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía; aquesta esmena ha estat retirada. 

 

 

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

assenyala que accepta l’esmena d’addició que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA i també 

l’esmena que presenta el grup municipal de CiU en la seva part dispositiva.  

 

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

que els hi va semblar molt encertada la proposta que presentava el PP, però com també diu la 

proposta, això ja va passar i vam aprendre que les competències en rieres són de l’ACA i que 

si fem alguna actuació sense permís ens tocarà pagar-la segur i a més encara ens podrien 

sancionar i per això vam fer l’esmena. Afegir que s’ha demanat i no s’ha concedit perquè no 

s’ha arribat a la puntuació de Sant Simó però tenim la informació que pel 2018 en zones 

urbanes, la riera d’Argentona, l’ACA té assignats 11.779 euros i el mateix import també pel 

2019. És cert que les actuacions quan més aviat es facin millor. Agrair-li al Sr. López que ho 

hagi acceptat, ens hem posat d’acord de seguida i cap problema que s’afegeixi l’esmena que 

fa Iniciativa. 

 

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

el seu vot favorable, no entendríem que hagués alguna formació política que votés en contra. 

És evident l’estat lamentable de les rieres i el que es demana és lògic, però vull deixat 

constància que és trist que el govern municipal hagi fet ben poc per evitar aquest estat, més 

tenint en compte que per exemple a la zona de Sant Simó s’està treballant prec isament per 

reorganitzar la Rda. Cervantes. El govern municipal ha tingut que evidenciar l’estat lamentable 

en aquest cas de la Riera i ara, precisament quan el PP presenta aquesta proposta, diuen que 
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estan en allò. Referent a les esmenes som favorables a totes elles a excepció de la del grup 

municipal de Ciutadans perquè amb tots els respectes, demanar que l’Ajuntament faci una 

campanya sobre que el plàstic contamina i sobre la importància de no llençar residus o plàstic 

fora dels contenidors de brossa establerts, ho compartim però és una mica irresponsable 

demanar això a la ciutadania quan aquí hi ha certes formacions polítiques que han col·laborat 

en promoure precisament campanyes de contaminació dins de la nostra ciutat. Votarem 

favorablement. 

 

 

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

Té molt a veure amb un prec que vam presentar fa un any que va propiciar es fessin algunes 

neteges i alguna coordinació amb l’Ajuntament d’Argentona. Som conscients que l’Ajuntament 

ha reaccionat dins del que ha pogut. Hem d’incidir molt en la importància mediambiental que 

tenen les rieres. És un patrimoni natural que normalment estan en els espais límits entre ciutat 

i camp o muntanya o bosc, permet que molta gent vagi a passejar, es converteix en un espai 

d’esbarjo. Per això ho considerem un patrimoni a tenir en compte, a valorar i que si està ben 

cuidada genera sorra a les platges. La feina en mantenir-les netes és una responsabilitat que 

va més enllà de la importància que li donem. És el moment que els municipis comencin a 

denunciar i a demanar d’ofici tot allò que ens deuen. 

 

 

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

exposa que votaran a favor però volia fer una reflexió, en el sentit que portem una sèrie de 

plens on es porten a propostes de resolucions, actuacions que són d’obligat compliment. No 

ho dic en contra dels grups municipals que ho porten al Ple, cadascú fa la seva feina. Per tant 

em dona una mica la sensació que estem perdent el temps, volia només fer la reflexió. L’ACA 

ha de fer aquesta neteja de les rieres i és d’obligat compliment, per tant no entenc perquè no 

ho fa i s’ha d’arribar a portar com a proposta de resolució al Ple municipal. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que respecte a aquesta proposta de resolució, el nostre representant 

en el Consell Territorial de Rocafonda, ja havia presentat en el Consell una pregunta en 
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aquest sentit, estem totalment d’acord i com que es tracta finalment de demanar 

responsabilitats a l’ACA, no volem tenir interès en diluir la responsabilitat d’ aquest organisme, 

per això hem decidit retirar la nostra esmena. Assenyalar que l’estat de les rieres ens 

preocupa. Són un veritable abocador de plàstics i altres elements contaminants, que 

s’emmagatzemen fins que arriben les riades de la tardor i deixem que arribi al mar. Tenim la 

necessitat d’un compromís real amb el planeta. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que per tranquil·litat 

del Sr. Casaseca, la platja Pequin ja està neta perquè un grup de militants d’ERC, de manera 

espontània ho van netejar fa un parell de dies. En quant a la proposta, votarem a favor. En la 

línia que apuntava la Sra. Polvillo, és quelcom operatiu, però malgrat sigui competència d’una 

altra administració s’ha de gestionar el dia a dia i ha de quedar net. M’atreviria a apuntar altres 

possibilitats, com per exemple la d’aprofitar la matèria orgànica que produeixen aquestes 

canyes per passar-les per la planta de tractament de brossa i obtenir-ne energia elèctrica. Es 

podria pactar amb l’ACA algun cost d’intercanvi d’aquest material. 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que el que intentava explicar el Sr. Alcalde és que a l’esmena 

de Convergència en el primer punt, parla de sol·licitar a l’ACA l’actuació de les rieres i el PP 

en el primer punt indica de la manera més ràpida possible, això és incompatible, és a dir, o 

tornem a requerir a l’ACA per tercer cop o actuem de manera immediata per qüestions de 

seguretat, per la vessant econòmica, etc. En aquest sentit l’Alcalde parlava d’aprovar les 

esmenes de Convergència excepte aquest primer punt perquè no tornarem a fer aquest 

requeriment, ja vam fer un a l’octubre del 2017 del quan no vam obtenir resposta, vam fer un 

altre el 25 de juliol del 2018, sense resposta i evidentment desprès de les pluges que vam 

patir aquestes darreres setmanes, manteniment farà una actuació d’urgència aquest proper 

dimarts dia 13. Finalitzada l’actuació, reclamarem el cost a través de l’expedient d’execució 

subsidiària i si no ens tornen a fer cas, iniciaríem el recurs contenciós administratiu perquè la 

neteja és necessària però ja són masses les accions i actuacions que no ens corresponen fer 

com a Ajuntament, doncs s’hauria de fer càrrec la Generalitat. Per aquest motiu, sí es farà la 
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neteja però el que intentàvem explicar és que sol·licitar a l’ACA era una mica incompatible 

amb el primer punt que era de manera més immediata actuar i realitzar aquesta neteja. 

 

 

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

afirma que s’ha insistit molt en mantenir la proposta de resolució perquè aquest tema és un 

clàssic. El que preteníem era evidenciar la resposta de l’ACA.  Agrair el suport a la proposta i 

celebrar que es netegi i demanar que sigui d’una forma periòdica i que no arribem als extrems 

en que ens trobem ara que obligui a algun regidor d’aquí a tres anys a tornar-ho a demanar. 

 

 

Finalment el Sr. Alcalde sotmet la proposta de resolució a votació amb la següent part 

expositiva, una vegada incorporades les emenes de CiU i ICV 

 

 

PRIMER.- Sol·licitar a l’ACA l’actuació a les lleres de les rieres de Sant Simó i 

d’Argentona, vist que l’Ajuntament s’ha presentat dos anys consecutius i no s’ha 
atorgat subvenció i la situació de la riera és insostenible. 
 
SEGON.- En el cas que l’ACA no disposi de recursos econòmics necessaris, 

sol·licitar autorització per tal que el servei de manteniment de l’Ajuntament de 
Mataró pugui procedir a la neteja i desbrossament d’aquestes Rieres 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró farà les gestions necessàries per tal de 

rescabalar la despesa realitzada per l’execució de la neteja de manera 
subsidiària a l’ACA. 

 

QUART.- L’Ajuntament de Mataró iniciarà un recurs contenciós administratiu en 
cas que l’ACA no es faci responsable del cost que suposi aquesta neteja. “ 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE LA PARTIDA CONCRETA DE 

PUMSA RELACIONADA AMB VENDA DE PERCENTATGES DE 

PASTILLES URBANÍSTIQUES EN MATARÓ, I DEL RESULTAT 

ECONÒMIC D’UNA PLUSVALUA PER TRANSACCIÓ. 

 

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

resolució següent: 

 
“L'empresa Municipal PUMSA gestiona i custodia l'ordenament urbanístic, desenvolupament i 
en determinades situacions, és propietària d'indivisos. Participats amb altres promotors, el que 
genera dependència i impedeix poder presentar i liderar projectes d'habitatge. 

Estem en un moment en el fet que la construcció ha tornat a engegar projectes, un moment en 
el qual tornem a reviure situacions d'especulació, fa poc ho hem viscut en l'últim consell 
d'administració de PUMSA amb" l'empresa Maresyterey S.L" els consellers han vist el 
"passing" d'aquesta empresa que no ha proposat cap projecte i si ha guanyat en menys d'un 
any un dineral amb la venda d'un solar en el qual hem estat copropietaris d'un percentatge 
petit. A PUMSA li ha suposat un benefici d'1.300.000 euros entre plusvàlua de segona 
transacció i beneficis per l'indivís que l'ajuntament compartia amb altres promotors en un 
percentatge petit. 

Així es comencen a donar situacions semblants en altres pastilles, i és responsabilitat d'aquest 
consistori reaccionar a temps i no ser part del "negoci", sinó, aprofitar el moment per reinvertir 
els beneficis en projectes en regim cooperatiu i invertir en solars i/o edificis a mig construir que 
l'anterior crisi va deixar a mig projecte i que formin part del nostre paisatge urbà, testimoni del 
fracàs i la decadència de l'anterior bombolla immobiliària. L'experiència ens ha de posar alerta 
i l'ajuntament ha de proposar projectes d'habitatge assequible i/o social, que facin front als 
desnonaments i que treballin per la igualtat social i garanteixin el dret a l'habitatge tal com 
estableix l'article 47 de la constitució espanyola. 

És per tot el que s'ha exposat que VOLEMataró sol·licita a l'ajuntament els següents acords: 

1. Que aquests 1.300.000 euros es destini a la proposta ferma d'un projecte d'habitatges 
assequibles i/o socials, i es reservi donar resposta a la necessitat d'habitatge. 

2. Establir un calendari de forma urgent per aquests 2019 amb tècnics i empreses en 
regim de cooperatives. 

3. Que aquesta partida econòmica es blindi només per reinvertir en habitatge social i 
assequible, sota el control tècnic, administratiu, jurídic i polític d'aquest consistori. 

4. Passar el pressupost del projecte una vegada definit a la Generalitat instant de la 
coparticipació econòmica i instant a què siguin responsables de les seves 
competències. 

5. L'àrea d'urbanisme ens farà partícips del control i informació del projecte i el seu 
desenvolupament.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

comparteix l’esperit d’aquesta proposta però vull recalcar que ens reafirmem en la necessitat 

que aquest Ajuntament aposti en la construcció d’habitatge públic però sobretot habitatge 

assequible de lloguer. El que es vol pretendre és que aquelles persones que realment ho 

necessiten i tenen una situació precària puguin tenir accés a un habitatge, el que s’ha de fer 

des del nostre ajuntament és donar l’oportunitat que la gent pugui accedir a un habitatge, de 

lloguer i no pas de venda. Per tot això, nosaltres ens abstindrem. 

 

 

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

que donaran suport a la proposta. No estaríem disposats a maquillar ni guardar en un calaix 

l’especulació que aquesta transacció comporta. Ens preocupa l’origen especulatiu dels diners 

que ara es volen destinar a habitatge de lloguer cooperatiu i per tant fem la reflexió de com 

pot ser que a aquestes alçades, una empresa pública com PUMSA encara es permeti el luxe 

de malbaratar l’escàs sol de la nostra ciutat, o com pot ser que no es fixin mecanismes per 

impedir l’especulació tal com ha succeït en aquest cas. Ens sorprèn que l’Ajuntament faci 

bandera de crear mecanismes que incideixen en el dret a l’habitatge però a l’hora permeti 

construir habitatges com els que es faran en aquesta pastilla que segur que només seran 

accessibles per a ciutadans amb butxaques ben plenes. Per tant volíem anar més enllà 

d’aquest benefici i demanàvem que cal un control del patrimoni públic i de la seva gestió. Són 

qüestions prioritàries perquè sinó tornarem a repetir episodis com els del Rengle. D’acord 

amb la proposta de Volem però entonar un mea culpa del Govern. 

 

 

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

Tot i veure bé la proposta, em reservo el meu vot, que serà positiu o abstenció en funció de 

les explicacions que ens doni el govern. La primera de les coses que ens sorprèn d’aquesta 

proposta de resolució és el resultat que aquest punt va tenir en el consell d’administració de 

PUMSA, l’únic vot que no va ser afirmatiu a aquesta operació va ser la del representant del 

PP que en un principi no va veure clar el tema. Fa dos plens nosaltres vam preguntar per la 

situació i que havia succeït allà. Nosaltres entenien que el milió que està gastat i per tant no 

podrem disposar i que els tres cents mil euros eren una negociació que s’havia fet amb els 

propietaris de l’empresa, i que en tot cas era fruit d’una negociació, perquè tampoc teníem la 
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força legal com per fer pagar. A més, que l’acord del consell d’administració i el que vostès 

ens van contestar era que precisament es dedicaven aquests 300.000 euros a vivenda social, 

per tant entenc que amb la resposta a la pregunta que varem fer fa dos plens vostès ja 

estaven donant resposta amb les corresponents garanties i no caient en els errors que han 

caigut en altres temps, nosaltres ho veuríem amb bons ulls, però ens agradaria que el govern 

ens aclarís si els 300.000 euros van ser fruit d’una negociació i no pas d’una obligació que 

tenien els promotors, si tal com es va dir en el seu moment, ja es dedicava a habitatge social i 

si tindrem prou garanties, que això, pel que estem veient com treballa el serveis d’habitatge 

d’aquest ajuntament, si està tutelat per ells, no ens ofereix cap dubte, però sí ens agradaria 

tenir aquesta informació per acabar de definir el nostre vot. 

 
 

 

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

Ciudadanía, exposa que Volem presenta una proposta de resolució per tal d’establir una 

vinculació taxativa entre la plusvàlua obtinguda per uns drets sobre uns terrenys ja venuts en 

el seu dia i una inversió finalista. Nosaltres no participem de les rigideses de la formulació tan 

tancada que ens fa Volem, però compartim la necessitat d’implicar-se en el problema de la 

vivenda. Només polítiques d’oferta poden contenir la bombolla que estem vivint en el preu del 

lloguer, En aquest sentit compartim l’esperit de la proposta, i com que el que s’acordi no és 

vinculant, no li posem gaires objeccions perquè el nucli del demandat és compartit i encertat, 

per això votarem a favor.  

 

 

 

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

favorable. Entenc que el govern respondrà el mateix que s’ha anat dient en els consells 

d’administració de PUMSA quan es tracta aquest tema. Aprofitaria també, ja que veig que tots 

els grups estan orientats cap a la construcció d’habitatge de lloguer, per a accelerar, pactar, 

presentar i acordar definitivament la reformulació de l’objectiu de PUMSA, perquè un dels 

objectius principals de l’empresa, i veig que tothom està d’acord, hauria de ser en el futur 

aquesta dotació d’habitatge social. 
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La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que també 

votaran a favor; l’experta en habitatge social és la meva companya Isabel Martínez, que avui 

no pot estar aquí, per tant qualsevol cosa que digui sobre habitatge social no estaria a la seva 

alçada, prefereixo doncs callar. El que sí vull posar de manifest és que aquest milió tres cents 

mil euros al que vostè Sra. Moron fa referència, ho conec perquè quan es va originar la venda 

inicial jo era presidenta de PUMSA, el que va vendre PUMSA era una part molt petita d’un 

indivís que tenia i que per tant havia obtingut amb l’aprofitament del sector i estava obligada a 

aquest rendiment que en treia a reinvertir-lo en sòl i habitatge a la ciutat, per tant és d’’obligat 

compliment i aquests altres 300.000 que es van obtenir perquè es va tenir la previsió de posar 

en el contracte que si el que comprava aquest terreny el revenia i en treia un benefici, aquest 

benefici que obtingués de la part comprada a PUMSA ens els hauria de donar, i per això s’han 

obtingut aquest 300.000 euros. Evidentment entenc que seguiran el mateix destí que el milió 

que es va obtenir per la venda del primer indivís, per tant votarem a favor. M’agrada que tots 

plegats facin la reflexió que PUMSA en la seva redirecció s’hauria de dedicar a construir 

habitatge o a promocionar  en el sòl que té la construcció d’habitatge públic, però m’agradaria 

que aquesta reflexió es fes amb totes les conseqüències, perquè si PUMSA ha tingut una part 

d’endeutament important, era justament perquè s’havia dedicat a això, aleshores hem de ser 

conscients que si assumim que l’empresa pública ha de construir habitatge públic, hem 

d’assumir desprès que hi hagi endeutament per aquest motiu. Votarem a favor. 

 

 

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

manifesta que votarà favor. M’agradaria poder parlar d’això mig hora i no només cinc minuts, 

és un tema amb suficient entitat com per poder explicar-lo amb més temps, perquè la 

ciutadania sàpiga de què estem parlant. La Sra. Calpe, anterior presidenta de PUMSA ja ha 

explicat d’on venen aquests guanys. Vull fer una mica de pedagogia. No és que l’Ajuntament 

tingui la voluntat de destinar aquests diners a habitatge o sòl públic, és que té l’ obligació. Els 

municipis que d’acord amb la Llei d’Urbanisme tinguin un planejament urbanístic general que 

delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat 

pública amb aprofitament, han de constituir un patrimoni públic de sòl i habitatge, diferenciat 

com a patrimoni separat de la resta de bens municipals i dels bens que els integren. Queden 

afectes al mateix els recursos patrimonials procedents d’aprofitaments urbanístics de cessió 

obligatòria, cas de l’indivís de la pastilla del Rengle, finques expropiades per incompliment de 
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la funció social de propietat o per constitució/ ampliació del patrimoni públic del sòl i habitatge, 

finques que s’adquireixin amb recursos derivats de la gestió o alienació de bens integrats pel 

patrimoni públic de sòl o habitatge o mitjançant permuta, sempre que no afectin al domini 

públic; en sentit contrari no queden obligatòriament afectes recursos com per exemple, 

habitatges municipals, cessions d’aprofitament diferents de les ordinàries i la constitució de 

les quals estigui justificada per motius diferents del patrimoni públic de sòl i habitatge, 

donacions i no finalistes. Els ajuntaments poden augmentar de manera voluntària el volum 

d’aquest patrimoni públic amb recursos no afectes com ara terrenys inclosos en qualsevol 

tipus de sòl o altres bens immobles de caràcter patrimonial adquirits per qualsevol títol. Pel 

que fa a recursos de naturalesa monetària, els guanys, queden afectes al patrimoni públic del 

sòl i habitatge i a les seves finalitats i aplicacions, els ingressos procedents de l’alienació de 

bens del patrimoni públic del sòl i habitatge, import dels diferencials del preu/valor de les 

transformacions de finques de registre de solars sense edificar, import de sancions 

urbanístiques, rendiments de la gestió dels bens del patrimoni públic del sòl i habitatge, 

aprofitament urbanístic de cessió obligatòria, aquest és el cas, crèdits que tenen com a 

garantia hipotecària els bens que formen la part de patrimoni públic de sòl i habitatge. La 

sindicatura de comptes va examinar el patrimoni públic de sòl i habitatge de Mataró entre el 

2004 i el 2006 i nosaltres som uns dels quatre municipis que vam aprovar perquè ho estaven 

fent bé. A partir d’aquell moment vam reforçar la comptabilitat i l’inventariat del patrimoni 

públic d’habitatge, tant a PUMSA com a l’Ajuntament, vam constituir el patrimoni públic del 

sòl, i ara mateix tenim a PUMSA 31,1 milions afectes al patrimoni públic d’habitatge i del sòl, 

que es publica anualment a la memòria de PUMSA, i a l’ajuntament tenim aproximadament 7 

milions en patrimoni, que figuren a l’inventari municipal que vam donar compte aquí el mes 

passat de forma separada en la rúbrica “patrimoni públic d’habitatge”. En quant a la proposta, 

votarem a favor. 

 

 

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

els grups municipals pel suport. Volia fer èmfasi que aquest milió tres cents mil euros vagin 

cap a un projecte destinat i volem fer el seguiment. Si es fa un projecte podrem fer el 

seguiment, sinó passarà el que ha passat moltes vegades en aquest ajuntament. També era 

d’obligat compromís i responsabilitat la tercera biblioteca que anava al Triangle i després , ni 

s’ha fet la biblioteca i el pressupost es va destinar a una altra cosa. Perquè no passi això, si 
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enfoquem aquesta quantitat a un projecte juntament amb els 500.000 euros que vostè ha 

promès per tanteig i retracte, penso que podem fer alguna cosa positiva i de debò per aquesta 

ciutat i la gent ens creurà, tota la resta són aprovacions simbòliques. Com que això és 

d’obligat compliment, volia que la gent ho sabés i fer el seguiment al govern. A la primera 

votació que es va fer al Consell d’administració, quan es va dir que el projecte inicial era 

habitatge de luxe, nosaltres vam votar en contra. A la segona, com que ja vam arribar a 

aquests acords i ens van donar alguna documentació i no ens acabaven de refiar, vam votar 

que sí. És cert que també estaven molt limitats perquè l’indivís era petit i no teníem gaire força 

per poder plantejar una altre tipus de negoci. Insistir que això comenci quan més aviat millor. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

10  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE EL MODEL COMERCIAL DE MATARÓ. 

 

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

resolució següent: 

 

“El sector comercial urbà és el que proporciona més llocs de treball als ciutadans de Mataró. 
Juntament amb la restauració representen aproximadament un 26% dels llocs de treball totals. 

La ciutat de Mataró disposa d’un comerç urbà configurat a l’entorn de diversos eixos 
comercials: Comerç Mataró Centre, Plaça Gran i Entorns, Centre Comercial de la Plaça de 
Cuba i Rodalies, La Gran Botiga, Comerç Rocafonda, Cerdanyola Comercial, Boulevards de 
Mataró i Comerç Molins, Comerç Cirera, Comerç Camí de la Serra - Soleret,  

Fora de la trama urbana, el comerç de perifèria, representat pel Mataró Parc i el Carrefour, 
amb totes les activitats comercials adjacents. 

La ciutat compacta, la ciutat mediterrània ho és, en gran mesura, gràcies a la personalitat que 
li atorga el comerç de proximitat. Convivència, seguretat i dinamisme urbà.  
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No és casual, que els mercats o les àrees comercials urbanes (habitualment en àrees amb 
patrimoni històric o amb personalitat pròpia) siguin una visita obligada pels visitants. Una 
tipologia de mercats i de comerç difícil de trobar a altres contrades… 

A França, per exemple, súpers i hípers ja copen més del 99,7% del mercat de consum 
quotidià. Al Regne Unit o a Irlanda les petites botigues conserven només del 2,9% en el cas 
del Regne Unit i l’11,3% per a Irlanda del consum quotidià. Si s’observa l’evolució de les 
quotes de mercat de les principals cadenes a Espanya en comparació amb el petit comerç en 
els últims quinze anys, la tendència és clara i la crisi ha sigut un revulsiu. El 2001, els canals 
de distribució anomenats especialistes (és a dir, els botiguers) tenien un 60% de la quota de 
mercat de consum quotidià. El 2015 ja era del 46,5%. A Catalunya el 2016 les cadenes de 
distribució acaparaven el 58% de la quota de mercat del gran consum (Rànking Kantar, 
2016) (és a dir, els productes d’ús directe per a la llar, com aliments i begudes, drogueria, 
perfumeria i productes per a nadons i animals de companyia). (Rànking Consultora Kantar, 
2016)  

La construcció dels mercats de consum ha seguit evolucions diferents arreu: a França es va 
construir una estructura de grans hípers als afores de les ciutats que va destrossar el comerç 
local, però també les cadenes més petites.  Quan el país se’n va adonar, ja era tard. 

CAS DE MATARO 

Mataró pateix encara una taxa d’atur superior a la mitjana i una lenta recuperació de l’activitat 
econòmica. Han marxat empreses importants, han tancat comerços històrics. Mataró no 
exerceix, tampoc comercialment, cap capitalitat urbana ni comarcal ni metropolitana. 

En aquest context general, amb clara incidència a la nostra ciutat, trobem el progressiu 
creixement de les àrees comercials perifèriques dedicades al comerç excepcional (mobles, 
bricolatge, automoció, material per a la construcció) i el mal repartiment de l’oferta comercial 
en el territori.  

La convivència entre el comerç urbà i el perifèric, la competència entre un centre comercial 
com per exemple Mataró Parc i el comerç urbà, no és una lluita de tu a tu, en les mateixes 
condicions. De fet, representen dues alternatives molt distants. I més encara assumida ja la no 
arribada d’un establiment comercial singular i del seu efecte tractor. 

Les diferents centralitats urbanes defineixen una identitat pròpia de Mataró, patrimonial en 
algunes àrees i més social i cultural en altres.  

Com podem treballar això, de manera que aconseguim, a través del desenvolupament del 
comerç urbà de proximitat i dels mercats, el nostre objectiu de ciutat compacta, de convivència 
d’usos i de cohesió social? 

ELS SUCCESSIUS PLANS 

L’Ajuntament hauria d’exercir una acció de lideratge, orientada a recuperar la confiança de 
comerciants i consumidors, facilitant una reorientació dels models de negoci i atorgant a 
aquest ampli sector d’activitat econòmica de Mataró, el valor que li correspon, amb els 
instruments de suport que calguin. En què s’ha traduït això fins ara? 

2004 - El Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) i  la seva actualització de 2007 
(en previsió de l’arribada del Corte Inglés) 



 33 

2015 – Pacte pel Comerç 2015-2017, que reprenia les obres i accions encara pendents del 
Pla de 2004 i 2007. Un Pacte vençut l’any passat i que hores d’ara encara no ha estat renovat. 

2018 – Pla Impuls Centre. Pluja d’idees, algunes d’elles brillants, de conceptes i 
aproximacions molt interessants, amb base essencialment urbanística, sense incidència a curt 
termini. 

S’han fet també estudis comercials dels barris de Rocafonda i de Cerdanyola, així com 
diferents taules de treball, sense de moment, cap orientació a l’acció. 

COM GESTIONAR I COORDINAR TOT AIXÒ? 

A Mataró cal, en la nostra opinió, implementar el model anglosaxó del Business Improvement 
District. 

Els BID anglesos i nord-americans van néixer com una alternativa urbana, amb un sistema de 
gestió públic-privada de sectors concrets de la ciutat, en especial els “Centres Comercials 
Oberts” com els que tenim a Mataró. A Catalunya es denominen APEU (Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana) 

Més enllà de la dinamització de l’oferta (campanyes, fires, accions de carrer, ...) aquesta via 
va més enllà i ajuda a determinar quins negocis falten o sobren a un determinat eix comercial 
per incentivar la seva cobertura, a actuar temporalment sobre locals buits, a promocionar 
l’atractivitat d’una àrea, a facilitar la innovació comercial, a supervisar neteja o aparcament.  I 
també a coordinar permanentment totes les eines, publiques i privades disponibles, totes les 
organitzacions (comercials, esportives, hoteleres, culturals, ...) i administracions (local, 

comarcal, nacional).    

La normativa actual ja preveu la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, en 
concret a la Llei 18/2017, de l’1 d’Agost, de Comerç, Serveis i Fires (Article 54). En 
conseqüència, res ens impedeix avençar en aquesta línia com altres ajuntaments estan fent, 
impulsant plans pilot de gestió i promoció de diferents eixos comercials similars als que tenim 
a Mataró. 

A això cal sumar-hi fires, mercats, activitats culturals i d’oci prou atractives que facin que 
hipotètics visitants, tinguin ganes de venir a Mataró algun dia.  

Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels 
següents ACORDS 

1. En base al que es determina a la Llei 18/2017, s’avençarà en fórmules consensuades amb 

les associacions comercials que donin com a resultat estructures similars, en funcionament 
operatiu i en objectius, als BID (APEU). 

2. Es pactarà amb el sector comercial un model de gestió i una estructura organitzativa i de 

govern, liderada per un director general consensuat entre les parts, pel gran centre comercial 
urbà a Cel Obert del centre, amb capacitat de proposar decisions a l’àrea.  

3. Aquest mateix model de gestió, s’aplicarà a la totalitat d’eixos comercials de Mataró de 

forma estratègica, planificada, calendaritzada i pressupostada en totes les seves fases. De 
manera que tots ells podran coordinar-se, explotant al màxim els seus trets diferencials, 
patrimonials, socials i culturals. 
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4. El govern explorarà vies d’ingrés per finançar aquestes estructures i les seves actuacions al 

territori (taxes especifiques relacionades amb els establiments comercials que es destinaran 
en la seva totalitat a aquest efecte). 

5. El Govern presentarà als grups municipals i als agents comercials i socials de la ciutat una 

anàlisi del projecte d’ampliació del Mataró Parc des de l’òptica dels seus efectes sobre els 3 
grans reptes del projecte Mataró 2022, i també sobre la sostenibilitat i la mobilitat. 

6. Amb les iniciatives descrites en marxa, orientades a garantir que el comerç urbà pugui 

competir amb el perifèric en peu d’una major igualtat, i també a la llum de les conclusions 
objectives de l’estudi sol·licitat, serà possible afrontar, d’una manera adequada l’actual 
situació urbanística del sector C1, així com donar sortida a la petició d’ampliació del Mataró 
Parc, en base als drets que li corresponguin i sobretot, adequada a les necessitats de Mataró. 

 

 

ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE 

PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-Moviment d’Esquerres sobre el model 

comercial de Mataró 

 

La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, presenta l’Esmena següent: 

 

“El sector comercial urbà és el que proporciona més llocs de treball als ciutadans de Mataró. 
Juntament amb la restauració representen aproximadament un 26% dels llocs de treball totals. 

La ciutat de Mataró disposa d’un comerç urbà configurat a l’entorn de diversos eixos 
comercials: Comerç Mataró Centre, Plaça Gran i Entorns, Centre Comercial de la Plaça de 
Cuba i Rodalies, La Gran Botiga, Comerç Rocafonda, Cerdanyola Comercial, Boulevards de 
Mataró i Comerç Molins, Comerç Cirera, Comerç Camí de la Serra - Soleret,  

Fora de la trama urbana, el comerç de perifèria, representat pel Mataró Parc, amb totes les 
activitats comercials adjacents. 

La ciutat compacta, la ciutat mediterrània ho és, en gran mesura, gràcies a la personalitat que 
li atorga el comerç de proximitat. Convivència, seguretat i dinamisme urbà.  

No és casual, que els mercats o les àrees comercials urbanes (habitualment en àrees amb 
patrimoni històric o amb personalitat pròpia) siguin una visita obligada pels visitants. Una 
tipologia de mercats i de comerç difícil de trobar a altres contrades… 

A França, per exemple, súpers i hípers ja copen més del 99,7% del mercat de consum 
quotidià. Al Regne Unit o a Irlanda les petites botigues conserven només del 2,9% en el cas 
del Regne Unit i l’11,3% per a Irlanda del consum quotidià. Si s’observa l’evolució de les 
quotes de mercat de les principals cadenes a Espanya en comparació amb el petit comerç en 
els últims quinze anys, la tendència és clara i la crisi ha sigut un revulsiu. El 2001, els canals 
de distribució anomenats especialistes (és a dir, els botiguers) tenien un 60% de la quota de 
mercat de consum quotidià. El 2015 ja era del 46,5%. A Catalunya el 2016 les cadenes de 
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distribució acaparaven el 58% de la quota de mercat del gran consum (Rànking Kantar, 
2016) (és a dir, els productes d’ús directe per a la llar, com aliments i begudes, drogueria, 
perfumeria i productes per a nadons i animals de companyia). (Rànking Consultora Kantar, 
2016)  

La construcció dels mercats de consum ha seguit evolucions diferents arreu: a França es va 
construir una estructura de grans hípers als afores de les ciutats que va destrossar el comerç 
local, però també les cadenes més petites.  Quan el país se’n va adonar, ja era tard. 

CAS DE MATARO 

Mataró pateix encara una taxa d’atur superior a la mitjana i una lenta recuperació de l’activitat 
econòmica. Han marxat empreses importants, han tancat comerços històrics.  

En aquest context general, amb clara incidència a la nostra ciutat, trobem el progressiu 
creixement de les àrees comercials perifèriques dedicades al comerç excepcional (mobles, 
bricolatge, automoció, material per a la construcció) i el mal repartiment de l’oferta comercial 
en el territori.  

La convivència entre el comerç urbà i el perifèric, la competència entre un centre comercial 
com per exemple Mataró Parc i el comerç urbà, no és una lluita de tu a tu, en les mateixes 
condicions. De fet, representen dues alternatives molt distants, però alhora complementàries. 
Les diferents centralitats urbanes defineixen una identitat pròpia de Mataró, patrimonial en 
algunes àrees i més social i cultural en altres.  

Com podem treballar això, de manera que aconseguim, a través del desenvolupament del 
comerç urbà de proximitat i dels mercats, el nostre objectiu de ciutat compacta, de convivència 
d’usos i de cohesió social? 

ELS SUCCESSIUS PLANS 

L’Ajuntament hauria d’exercir una acció de lideratge, orientada a recuperar la confiança de 
comerciants i consumidors, facilitant una reorientació dels models de negoci atorgant a aquest 
ampli sector d’activitat econòmica de Mataró, el valor que li correspon, amb els instruments de 
suport que calguin. En què s’ha traduït això fins ara? 

2004 - El Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) i  la seva actualització de 2007 
(en previsió de l’arribada del Corte Inglés) 

2015 – Pacte pel Comerç 2015-2017, que reprenia les obres i accions encara pendents del 
Pla de 2004 i 2007. Un Pacte vençut l’any passat i que hores d’ara encara no ha estat renovat. 

2018 – Pla Impuls Centre. Pluja d’idees, algunes d’elles brillants, de conceptes i 
aproximacions molt interessants, amb base essencialment urbanística, sense incidència a curt 
termini. 

S’han fet també estudis comercials dels barris de Rocafonda i de Cerdanyola, així com 
diferents taules de treball, S’han desenvolupat algunes accions a partir d’aquests estudis 
(campanya de comunicació de fidelització clients de proximitat, suport a les accions de la 
vocalia de promoció econòmica de l’associació de veïns de Cerdanyola,..) 

COM GESTIONAR I COORDINAR TOT AIXÒ? 
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A Mataró cal, en la nostra opinió, implementar el model anglosaxó del Business Improvement 
District. 

Els BID anglesos i nord-americans van néixer com una alternativa urbana, amb un sistema de 
gestió públic-privada de sectors concrets de la ciutat, en especial els “Centres Comercials 
Oberts” com els que tenim a Mataró. A Catalunya es denominen APEU (Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana) 

Més enllà de la dinamització de l’oferta (campanyes, fires, accions de carrer, ...) aquesta via 
va més enllà i ajuda a determinar quins negocis falten o sobren a un determinat eix comercial 
per incentivar la seva cobertura, a actuar temporalment sobre locals buits, a promocionar 
l’atractivitat d’una àrea, a facilitar la innovació comercial, a supervisar neteja o aparcament.  I 
també a coordinar permanentment totes les eines, publiques i privades disponibles, totes les 
organitzacions (comercials, esportives, hoteleres, culturals, ...) i administracions (local, 

comarcal, nacional).    

La normativa actual ja preveu la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, en 
concret a la Llei 18/2017, de l’1 d’Agost, de Comerç, Serveis i Fires (Article 54). En 
conseqüència, res ens impedeix avençar en aquesta línia com altres ajuntaments estan fent, 
impulsant plans pilot de gestió i promoció de diferents eixos comercials similars als que tenim 
a Mataró  

A això cal sumar-hi fires, mercats, activitats culturals i d’oci prou atractives que facin que 
hipotètics visitants, tinguin ganes de venir a Mataró algun dia.  

Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels 
següents ACORDS. 

A partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya del projecte de llei que ha d’establir 
el marc regulador i requisits de les àrees de promoció econòmica urbana per a fer-ne possible 
la seva implantació i  que d’estar enllestit en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada 
en vigor de la Llei 18/2917 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires. 

  

1. Es determinaran les fórmules consensuades amb les associacions comercials que donin 
com a resultat la implementació de la/les APEU a Mataró. 

2. En aquest sentit es pactarà amb el sector comercial un model de gestió i una estructura 

organitzativa i de govern professionalitzada, pel gran centre comercial urbà a Cel Obert del 
centre, amb capacitat de proposar decisions a l’àrea.  

3. Aquest mateix model de gestió, s’aplicarà a la totalitat d’eixos comercials de Mataró de 

forma estratègica, planificada, calendaritzada i pressupostada en totes les seves fases. De 
manera que tots ells podran coordinar-se, explotant al màxim els seus trets diferencials, 
patrimonials, socials i culturals.   

Pel que fa al finançament, tema claus dels APEUS s’estarà allò que disposi la nova llei que els 
reguli. 

5. El govern començarà a treballar per refer el planejament de forma conjunta amb tots el 

sectors dels turons, amb l’objectiu de crear  un espai verd potent a la zona nord , que formi 
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part de l’anella verda de la ciutat i  que convisqui amb la possible ampliació del centre 
comercial.  

Aquesta reformulació atendrà com a criteris prioritaris:  l’ interès general de la ciutat, haurà de 
donar sortida a l’aparcament i la mobilitat del sector, i haurà de respondre al model dual de 
comerç que te la ciutat . 

L’activació del comerç urbà a través de la formulació de les APEUS , la implementació del Pla 
d’impuls del centre i les mesures que es vagin establint des de la taula transversal pel comerç,  
les mesures de dinamització dels barris, la remodelació de la zona comercial de l port, així 
com aquesta reordenació del sector C1 i turons que podrà comportar l’ampliació de l’actual 
centre comercial, conformen el model dual i complementari d’oferta comercial de la ciutat. “ 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que tant la proposta de resolució com l’esmena son 

propostes electoralistes. Sembla clara la pretensió de les dues propostes al posicionar-se 

clarament sobre un tema cabdal com és el comerç, però no compartim aquestes propostes. 

Sistemes com la implantació de APEUS no ens acaba de agradar. Principalment per la gestió 

de l’espai públic i també perquè s’hauria de definir les competències, com per exemple com es 

fa en alguns BITS ja instal·lats com l’enllumenat públic. A Barcelona s’ha posat en marxa dues 

proves pilot pioneres per impulsar un nou tipus de gestió i promoció que en funció dels 

resultats es podrien implantar, però s’ha fet amb fons europeus i de la cambra de comerç i tot i 

això les incerteses sobre la seva aplicació no estan resoltes, ja que sembla imprescindible la 

reforma de la llei d’hisendes locals perquè pugui implementar-se, la llei de comerç Catalana 

necessita un reglament per regular aquest tipus de model i no s’ha fet. S’ha de fer un diagnosi 

de la zona, una projecció de les necessitats, estratègia, de recursos pressupostaris, etc. i tot 

aquest treball no s’ha fet. Intentar resoldre això en un debat curt, entenc que no és viable, per 

aquest motiu pensem que és una proposta electoralista. Prenem com a exemple altres 

qüestions, com el grup d planificació escolar que ens ha donat bons resultats, perquè l’hem 

debatut i consensuat o pla de convivència, el pla d’igualtat, cultura, o finalment, el pla de 

mobilitat. No és aquest el model? Per tant, pensem que el tema ha de fer el recorregut 

necessari. Aquesta proposta de resolució podria ser benvinguda però no en aquest moment. 

Aquest tema, per altra banda pensem que s’ha de tractar en el marc del pla estratègic Mataró 

20-22 amb altres instruments, i que no es converteixi en arma d’uns contra els altres. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que la 

proposta no la veu malament. Parla de moltes coses relacionades sobre el comerç però no 

acaba de concretar res. No entenen quin sentit té presentar la proposta de resolució d’aquesta 

manera, havent una comissió especifica per parlar d’aquests temes relacionats amb el 

comerç. Comparteixo les paraules del Sr. Esteve Martínez, és una proposta electoralista. Per 

tant, em nego a debatre en cinc minuts de debat per quin model de comerç apostem uns i 

altres. Crec que el comerç de la nostra ciutat es mereix més. D’altra banda aquesta proposta 

és un brindis al sol, i ens abstindrem tant en l’esmena com en la proposta perquè no volem ser 

partícips d’aquest estira i arronsa electoralista. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, exposa que com ja ha 

dit el portaveu, li han donat suport. És curiós Sra. Nuria Moreno, però he viscut un dejavú per 

un moment. Depèn de que algú de fora li faci el treball. I aquest 4 anys que ha passat? Li vaig 

demanar una sèrie de informació que encara no he rebut. Li pregaria que ens passés la 

informació que vam demanar en serveis territorials. No podem treballar perquè manca 

informació. Podem anar-hi al 20-22, i al 40 i 50 i al que sigui. També ha aprofitat el “vamos de 

tapes de Cerdanyola”, que jo sàpiga va ser una proposta dels veïns i que vostè ho faci seu em 

sembla vergonyós. Que els acompanyi em sembla bé, però no s’aprofiti. Dit això, vostè amb 

els comerciants de Cirera, ni ha passat, ni se l’espera ni res. I, ho sé perquè hi ha proves. Per 

Rocafonda tampoc. I de Vista Alegre, doncs ja ni li dic. Ja està bé. Posem-nos a treballar. Fem 

les coses bé, doni’m la informació del Mataró Parc que l’he demanat un munt de vegades. 

Hauríem de tenir una reunió amb el Mataró Parc, perquè l’ampliació per sentencia ens tocarà 

ens agradi o no. Sinó serà com el tema del Corte Inglés que no hem parlat mai, ha sortit en la 

premsa i a nosaltres no ens han dit res, ni tant sol avui.  

 

 

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

considera que les millores en el comerç urbà no s’han de fer en contrapartida a l’acceptació de 

l’ampliació Mataró Parc. És un requisit bàsic. El model de grans superfícies ubicada a la 

perifèria  (Mataró Parc, Mercadona, Aldi) el que fan és xuclar el fluix de diners que fins ara es 

revertia en el model urbà en les diferents àrees del comerç. Entenem que això és negatiu i no 

compartim aquesta política d’ afavorir les grans superfícies. Respecte a la proposta, tot i que 
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podríem subscriure alguns aspectes, que en definitiva el que fa és recollir demandes que van 

fer els botiguers. Pensem que conté aspectes positius, com la senyalització, accessos, 

tipologies de comerços que es poden instal·lar en una vorera i altra, neteja, seguretat, etc. Ara 

bé, no tenim coneixement de la normativa de les APEU. Hi ha qüestions com la contractació 

públic -privada que no compartim . No compartim el model de comerç, pensem que no es pot 

fer com una proposta, necessitem un debat ampli, un debat obert. Volem que es parli clar, 

volem que la ciutadania quan vagi a votar sàpiga el que s’està votant. Com pot ser que el 

govern de Mataró li digui als botiguers que “us heu d’espavilar”?. Em sembla insultant i es veu 

clar que aposten pel model de comerç del Mataró Parc. Recordem al PSC que posi sobre la 

taula el model de comerç  i que es porti a debat la seva aposta, que igual que ha fet amb el 

pla de mobilitat ha guardat en un calaix a l’espera de que canvií l’aritmètica del ple després de 

les properes eleccions. Nosaltres no avalarem cap futura d’aliança de comerç que beneficii les 

grans superfícies. Votarem contra les dues propostes, tant la proposta d’ERC com l’esmena. 

 

 

 

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

que liquidar aquest tema no es pot liquidar en 5 minuts. En quant al PSC, porteu vosaltres el 

tema urbanístic de l’ampliació del centre comercial, que dubto que es pugui catalogar com 

perifèric, ja que hem fet possible que s’arribi a peu. Entrar en aquests enfrontaments entre el 

comerç de la perifèria i del centre em sembla inadmissible. Ja que el comerç perifèric també 

atrau a gent d’altres poblacions properes com Granollers, què passa, que el comerç de 

Granollers no és atractiu? Si alguns dels comerciants ens donessin dades d’on provenen els 

seus clients ens emportaríem alguna sorpresa. Reclamo un debat d’una vegada per totes ja 

que tothom està fent electoralisme. En el tema de “Cerdanyola va de tapes” no ens consta que 

hagi hagut ajuda especial, fins i tot hem buscat sistemes de finançament personalment per 

poder-ho fer. La legalitat i les sentencies ens portaran a tenir que acceptar una ampliació. Son 

dos debats diferents. Mataró sense un comerç no tindrà futur. O som capaços de potenciar 

elements de capitalitat, i aconseguir que la gent que val al centre comercial d’altres ciutats, 

també vagi al centre a comprar o no tindrem projecció de futur. Ens abstenim i votem a favor. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que podem assumir la diagnosi i les mesures que demana, el problema és 

que aquí a Catalunya no tenim el marc legal i això és degut a que el partit del Sr. Teixidó i 

PDCat tenen tancat el Parlament de Catalunya. La inoperativitat del parlament no és neutre, té 

conseqüències directes sobre el benestar dels ciutadans. Sobre l’ampliació del Mataró Parc i 

el pla urbanístic del centre, dir que en realitat la competència del Mataró Parc és Montigalà o 

la Roca Village i no el comerç del centre i a la inversa. Per tot això votarem en contra de la 

proposta de l’ERC i a favor de l’esmena. 

 

 

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

donaran suport a la proposta de resolució de l’Esquerra Republicana. Ho hem dit en varies 

ocasions, apostem per aconseguir que el comerç de la ciutat sigui el motor de l’economia 

local. S’ha iniciat la memòria del projecte de llei que ha de possibilitar la implementació de 

l’APEU, i treballar conjuntament per promocionar totes les àrees. Quan abans comencem 

millor. No serà fàcil, però és aquest punt d’inflexió on la ciutat necessita que es prenguin 

mesures, hem d’estar atents. La primera fase que ens proposa el grup d’ERC ha de començar 

ja. En referència als acords 6 i 7 de Mataró Parc, necessitem que ens donin explicacions de 

com està el tema de Mataró Parc per avançar, saber si es poden establir sinergies entre 

centres comercials i comerç tradicional. Toca treballar en el model comercial de la ciutat i com 

poden conviure de forma sostenible tots els comerços. Fins ara hem tingut les mans lligades, 

gràcies al 155, que va suspendre la llei de comerç. Amb l’actual govern en ple rendiment, una 

llei de comerç en marxa i un projecte de PUS, hem d’estar al màxim. Hem de treballar molt, 

comencem per estudiar i veure com evoluciona i veiem les opcions que té la ciutat. 

 

 

 

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

l’ajuntament ha de liderar i no acompanyar que és el que no ha fet els últims anys. Volia agrair 

als portaveus, perquè crec que és un debat que hem de tenir, i no en termes electorals. Dues 

coses: Per què el govern municipal no vol utilitzar el pla que hem donat de Mataró 20-22 per 

analitzar l’ampliació del Mataró Parc?. I segon, perquè el govern esmena l’últim acord per 

dotar el comerç urbà? L’únic que volem es parlar i avui han sortit moltes coses positives que 

enriqueixen aquest debat amb la visió de cadascú. 



 41 

Finalment el senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’Esmena 

presentada pel grup municipal PSC: 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2) i corresponent al regidor no adscrit 

Victor Paramés (1). 

Vots en contra: 13, 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 VOLEMataró (1), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

Abstencions: 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).   

 

DECAU L’ESMENA 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de 

Resolució presentada per ERC-MES:  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal VOLEMataró (1),  

Vots en contra: 13, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 
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municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita Sarai Martinez (1) i al regidor no adscrit Victor Paramés (1). 

Abstencions: 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).   

 

DECAU LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

 

11  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A 

L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT PER A LA CESSIÓ D’ÚS ESTABLE 

D’ESPAIS MUNICIPALS A ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES 

SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Mataró compta amb un teixit associatiu molt ampli i potent que contribueix decisivament a la 
consecució d’una ciutat i una societat més cohesionada i implicada en els afers col·lectius i en 
la comunitat. L’heterogeneïtat i la diversitat del teixit associatiu és molt gran i per això, es 
fonamental que Mataró tingui un “Reglament” que doni resposta a les diferents necessitats 
que existeixen i/o que puguin sorgir, respectant en tot moment la seva independència i la seva 
autonomia, sense caure en el proteccionisme ni en el clientelisme. 
 
Entenem que el teixit associatiu ha de tendir a autogestionar-se independentment de les 
administracions, apoderant a les persones que l’integren i facilitant la seva autonomia. I es 
feina de l’Ajuntament, donar suport i col·laborar per garantir que els projectes associatius 
viables puguin desenvolupar-se. També,  l’Ajuntament ha de treballar  per generar processos 
de gestió comunitària d’equipaments o espais públics a la ciutat amb les entitats, col·lectius, 
plataformes, moviments socials, amb major o menor grau d’autonomia de l’Administració. I per 
tant, hem de prioritzar la utilització conjunta i col·lectiva dels immobles de titularitat municipal 
amb la voluntat de fomentar vincles i treball en xarxa. I també, tenint en compte que els espais 
municipals són escassos i per tant hem de rendibilitzar els pocs espais que tenim. 
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Per tant, és molt important, arbitrar un sistema que permeti reglamentar les noves cessions 
tenint en compte la competència que correspon a les corporacions locals en quant a la 
utilització de béns municipals. Cal posar en ordre “la cessió de locals per a desenvolupar 
activitats d’interès públic i social” a través d’un reglament transparent amb uns criteris fixats 

per a tothom i amb poc marge pel clientelisme. 
 
Aquest Reglament hauria de tenir per objecte, regular el règim jurídic de les autoritzacions 
d’ús d’immobles que dugui a terme l’Ajuntament a favor de les associacions o entitats 
ciutadanes sense ànim de lucre i que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública, d’interès 
social o cultural sempre en benefici d’interessos de caràcter local. I també hauria de permetre 
la regularització, en recerca de continuïtat, de les cessions fetes fins ara, sempre que se 
segueixin complint els requisits d’interès públic que ha de regir-les. 
 
Actualment, només disposem d’un “Reglament d’ús dels equipaments cívics”, establert pel 
Servei de Participació Ciutadana i que regula els usos de Centres Cívics, de la figura d’Hotels 
d’Entitats, els Centres Socials i els Casals de Barri.   
 
Les cessions d’ús permanents afecten els Centres Socials, i en l’Article 21. Atorgament 

d’autorització d’ús d’espais al centre social, queda regulat els drets i deures de les entitats un 
cop ja adjudicades, però no s’estableix els criteris per l’atorgament i adjudicació (nombre de 
socis, tipus de projectes ...).  
 
Per tant, és necessari oferir la possibilitat d’usar tots els espais de titularitat municipals 
existents i no limitar-ho als espais que depenen de Participació Ciutadana; alhora cal fixar 
criteris transparents i avaluables per atorgar l’ús dels espais municipals i els terminis d’ús.   
 
En aquest sentit, proposem que l’Ajuntament de Mataró adopti els acords següents: 
 

- Elaborar un Reglament per a la cessió d’ús estable d’espais municipals a associacions 
i entitats ciutadanes sense ànim de lucre, que per a l’autorització d’ús d’un local 
municipal prioritzi els projectes d’associacions o entitats que compleixin els requisits 
següents: 
  

a) Projectes consolidats que tinguin projecció de continuïtat en benefici de la 
comunitat. 

b) S’adrecin a la millora de la qualitat de vida de les persones. 
c) Promoguin els interessos col·lectius i socials de les persones i del barri on 

viuen. 
d) Promocionin la cultura a l’abast de tothom i l’esport de base. 
e) Promoguin la lluita per fer desaparèixer les desigualtats socials.” 

  
 

 
La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, es manifesta d’acord amb la part expositiva i 

amb l’acord a adoptar, però no accepta que l’Administració interposi criteris subjectius, donant 

lloc a un tracte desigual. Entenen que l’Administració ha de treballar amb equitat, fomentant 

activitats. Per això demanen al grup de la CUP que retiri aquests requisits i només fer el 

reglament o bé canviessin les al·legacions ja que si no, no podrem votar a favor. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que el 

que porta a votació la CUP ho veiem bé. Votarem a favor. La qüestió o diferència entre els 

nostres grups és potser la interpretació del requisits del reglament, però en cas de portar-se a 

terme el reglament ja ho discutiríem. Al tercer paràgraf diuen que és important arbitrar un 

sistema que permeti reglamentar les noves sessions tenint en compte la competència que 

correspon a les corporacions locals en quant a la utilització d’ events municipals. Faig esment i 

llegeixo aquest paràgraf perquè no podem estar més d’acord amb el que exposa. El govern no 

pot cedir espais municipals depenent dels interessos del govern i utilitzar entitats per fer de 

mercenaris electorals. Per exemple, que expliqui el govern la cessió d’espai municipal per una 

durada de 50 anys a un preu per sota de mercat a la comunitat musulmana per ampliar el 

local que ja tenen actualment a Mata Rocafonda. Votarem a favor, perquè creiem que no es 

pot utilitzar a les associacions per interessos electoralistes. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que està a favor de 

la proposta, la troben necessària, és una manera de fer més forta la societat i permetre 

l’organització i dinamitzar la societat. És veritat que no hi ha una bona distribució de les eines 

que fa que hi hagi diferències entre les associacions, per potenciar el clientelisme. Des del 

nostre grup, dir que el dret de practicar el culte i treballar dignament és un dret que s’ha de 

donar i que no s’estava fent. Teniu tot el nostre suport. 

 

 

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

que li sembla oportú reglamentar tot això, per evitar comparacions. Els senyors de la CUP han 

dit que és pel futur. Li dono la raó a la Sra. Lora, si és relacionat amb l’església catòlica crítica 

i si no està relacionat anem a les celebracions, això també és clientelisme. Crec que estaria 

bé tenir aquest reglament per tal que tothom es tracti per igual. El que no entenc és a què 

venen aquests requisits. Creuen que hi ha entitats a Mataró que no compleixen aquests 

requisits? Em sembla bé que facin aquest reglament, amb criteris clars i transparents. Ara bé, 

la insinuació que han fet no les entenc. Per tant, votarem a favor sempre i quan retirin aquests 

criteris i els desenvolupem dins del reglament, per evitar confusions com la que ens està 

donant peu de pensar que actualment hi ha algú que no compleix aquests requisits. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, manifesta que la CUP presenta una proposta molt semblant a la que vam 

presentar fa uns anys. El que es tracta és fer un criteri protegit i universal tant en termes de 

cessió d’espais com de duració. Crec que seria interessant refer aquest tema per quedar més 

clar i coherent. Donarem suport a la proposta. 

 

 

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

favor tot i que el grup proponent decideixi no modificar aquests criteris, ja que em sembla que 

podrien servir com exemple i desenvolupats dins de la comissió que s’escaigui al respecte. 

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

seu vot també serà positiu. Entenem que els serveis tècnics tenen molt a dir en quant als 

requisits i en les comissions informatives podrem fer aportacions. A més a més amb la 

dificultat que hi ha per crear empreses. Creiem que tenir escrits els criteris sempre és bo tot i 

que recorda a la proposta presentada anteriorment per Ciutadans. En quant a la proposta de 

la CUP el que si que no farien és retirar requisits si no agafar el reglament d’us  d’equipaments 

cívics tancat entre 2003-07, és a dir que porta deu anys llargs de vida, i la societat canvia, per 

tant, podríem actualitzar-ho i incloure al reglament de la proposta de la CUP. Una pregunta: 

Ho farà el govern abans d’acabar el mandat? Tal i com va el govern dubtem que faci un 

reglament en 6 mesos. En qualsevol cas, creiem que aquest tema s’hauria d’exhaurir en un 

termini de temps breu. 

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

pregunta si seran capaços els grups municipals del ple municipal d’aprovar un reglament 

abans de les eleccions. Estem parlant de les entitats de Mataró, creiem que, no és el moment 

de prendre decisions pel tema electoral, ha quedat també en l’aire que algunes entitats no 

compleixen unes obligacions. Dir una cosa, tots els acords de l’Ajuntament son susceptibles 

de ser recorreguts, per transparència totes les subvencions estan publicades, per poder 

consultar-les, incloent les subvencions en espècie. Qualsevol crítica és pot fer però no crear 

dubtes. Nosaltres no podem votar en contra, perquè en general trobem que és una bona idea, 
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però no creiem que puguem fer una proposta de reglament d’aquí a les eleccions. En 

qualsevol cas si la proposta prospera el govern municipal convidarà a la comissió informativa 

perquè les línies generals d’aquest document el fem entre tots. 

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

la interpretació de la proposta que han fet el Sr. Jerez i el Sr. López de que dona la sensació 

que algunes entitats no compleixen els requisits, dir que no era la meva intenció per tant m’ha 

sorprès. El que preteníem era que la proposta marqués un “perfil CUP” i amb la feina del 

tècnics poder tirar endavant, és a dir, que siguin viables i sense pressupost. En quant a la 

regidora Martinez Vega, volíem establir criteris. Per exemple la Associació de Malalts de 

Alzheimer estan demanant un espai. L’únic que volíem era dir-li que complien els requisits. 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  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. (2), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i  corresponent al regidor no adscrit Victor Manuel 

Paramés (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martinez (1). 
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12 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES 

ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES. 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució, de la qual retira l’inicial punt 2 i accepta i 

incorpora l’esmena d’addició de la regidora no adscrita Sarai Martinez. La proposta de 

resolució definitiva, amb els dos canvis esmentats és la següent:: 

 

“Teniendo en cuenta los datos del INE a 1 de enero de 2018, el grupo de población con 
nacionalidad extranjera en España era de 4.572.032 millones de personas, de las cuales 
1.777.989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estadode la Unión Europea, y en 
consecuencia de lo aprobado en Maastricht en 1992, estableció como objetivo de la Unión: 
«reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados 
miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión». 
 

En conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, será ciudadano de la 
Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro, la cual se deriva de la 
aplicación de las disposiciones nacionales de dichoEstado. 
 

Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los ciudadanos de la Unión, 
el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros.  
 

En relación a ese derecho de circulación y residencia, y para no crear al mismo tiempo una 
discriminación, los Tratados de la Unión establecen el derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en 
el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 210 
LOREG). 
 
Dado que, para poder ejercer el derecho de voto, conforme a la dispuesto por la Oficina 
Central del Censo Electoral se ha de manifestar la voluntad de hacerlo, cumplimentando en el 
Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario CERE.DFA-1 y teniendo en 
cuentaque: 
 

1º.- Esta declaración sólo se realiza una vez, no siendo necesario reiterarla ante cada 
proceso electoral. 

 

2º-. Si el residente europeo ya ha manifestado anteriormente su intención de votar en 
España en elecciones municipales y/o en las Elecciones al Parlamento Europeo, continúa 
inscrito en el Censo electoral teniendo en cuenta que: 
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• Mientras no se solicite formalmente lo contrario, se está inscrito de forma 
permanente, y ello mientras se resida enEspaña. 

• Si las autoridades españolas constatasen que el ciudadano europeo 
reside en el extranjero, causaría baja del padrón municipal y, asimismo, 
del Censo Electoral, siendo necesaria una posterior manifestación para su 
nueva inclusión en el mismo, una vez acreditado que vuelven a cumplirse 
los requisitos paraello. 

 

Además de los nacionales de países europeos, TAMBIÉN PODRÁN EJERCER EL 
DERECHO A VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES, TODAS AQUELLAS 
PERSONAS RESIDENTES EN ESPAÑA QUE, SIN HABER ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA, SEAN NACIONALES DE PAÍSES CON LOS QUE ESPAÑA HA FIRMADO 
ACUERDOS reconociendo el derecho a votar en las elecciones municipales y cumplan las 
condiciones establecidas en ellos. 

Los países con los que España ha firmado Acuerdos son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y 
Tobago. 

También es requisito imprescindible para poder ejercer el derecho de voto, solicitar la 
inscripción en el censo electoral, conforme a lo dispuesto por la Oficina Central del 
“CensoElectoral de Extranjeros Residentes en España”manifestando la voluntad de hacerlo y 
cumplimentando en el Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario, con su 
Tarjeta de identidad de extranjero, adjuntando fotocopia de la misma. Los nacionales de 
Noruega o de Islandia podrán acreditar su identidad, además de con la Tarjeta de identidad de 
extranjero, con el documento nacional de identidad o el pasaporte de su país de origen 
teniendo en cuenta que: 

 Deben estar inscrito en el Padrón municipal de habitantes. 

 Estar en posesión de la autorización de residencia en España. 

 Haber residido legalmente en España el tiempo exigido en el correspondiente Acuerdo 
(tres años el día de la votación para los nacionales de Noruega y cinco años en el 
momento de la solicitud para los nacionales del resto de países). 

 Quienes se inscribieron para las elecciones municipales del año 2015 y quieran volver 
a participar en las próximas del año 2019, deberán inscribirse de nuevo, ya que el 
censo electoral de extranjeros nacionales de países con Acuerdos para las elecciones 
municipales se forma con motivo de cada elección. 

 
Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos, comparece ante este pleno, al que 
somete los presentes ACUERDOS: 

 

1. Realizar una campaña informativa específica en los idiomas más representativos por 
los datos del padrón de habitantes nacionales de países de la Unión Europea para 
las elecciones Municipales y Europeas de 2019, y nacionales de Países con 
Acuerdos, para las elecciones Municipales de 2019, que estén empadronados en 
Mataró, como puede ser el rumano, búlgaro, coreano…entre otros, además de los 
más hablados francés, inglés y castellano, antes del 1 de diciembre de 2018 para 
que se les informe de sus derechos de sufragio activo y pasivo. 
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2. Informar expresamente a toda ciudadanía, teniendo en cuenta si son delos países 
con acuerdo o si son de algún país europeo, que acceden a la Oficina de Atención al 
Ciudadano (OFIAC) para cualquier gestión, que tienen a su disposición siempre y en 
el mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus derechos de sufragio activo 
y pasivo. 

 

3. Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha 
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y 
visible, y en las diferentes lenguas expresadas en el punto1. 

 

4. Implementar en el portal de la página web del Ayuntamiento de Mataró un enlace 
con la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 1, y con 
un punto de acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir toda la 
información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices emanadas 
de la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los nacionales de 
países de la Unión Europea y nacionales de  países con acuerdos. “ 

 
 

 

 

ESMENA DE SUPRESSIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE C’S PER A FACILITAR EL DRET A VOT ALS 
NACIONALS DE PAÏSOS EUROPEUS PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I 
EUROPEES I ALS NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORDS PER A LES ELECCIONS 
MUNICIPALS 
 

 

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

presenta l’esmena de supressió a la Proposta de Resolució següent: 

 

“Des del Grup Municipal de la CUP proposem suprimir el text ratllat dels acords: 
 

1. Realizar una campaña informativa específica a nacionales de países de la Unión 
Europea para las elecciones Municipales y Europeas de 2019, y nacionales de 
Países con Acuerdos, para las elecciones Municipales de 2019, que estén 
empadronados en Mataró antes del 1 de diciembre de 2018 para que se les 
informe de sus derechos de sufragio activo y pasivo. 

2. Prever una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se 
contemple la financiación de una campaña informativa a través de correo 
ordinario a todos los ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes, 
además de realizarla a través medios de comunicación de ámbito local, web 
municipal y cartelería en dependencias municipales, todo ello, antes del 1 de 
diciembre de 2018 y hasta el 15 de enero de 2018 para nacionales de países 
con acuerdo y 30 de enero del 2018 para nacionales de  países de la Unión 
Europea.  

3. Informar expresamente a toda ciudadanía, teniendo en cuenta si son de los 

países con acuerdo o si son de algún país europeo, que acceden a la Oficina de 
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Atención al Ciudadano (OFIAC) para cualquier gestión, que tienen a su 
disposición siempre y en el mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus 
derechos de sufragio activo y pasivo. 

4. Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha 
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y 
visible. 

5. Implementar en el portal de la página web del Ayuntamiento de Mataró un enlace 
con la campaña informativa, y con un punto de acceso a la sede electrónica del 
ayuntamiento para recibir toda la información necesaria, con la finalidad de que 
se cumplan las directrices emanadas de la Oficina Central del Censo Electoral 
en relación al voto de los nacionales de países de la Unión Europea y nacionales 
de  países con acuerdos.” 

 
 

 

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

ha grups que abans de les eleccions corren a buscar vots per ampliar la representació o per 

no perdre-la. Tant Ciutadans com altres grups no tindran mirament en utilitzar certs grups per 

aconseguir vots i crec que és molt trist. Amb aquesta proposta no estan fent un acte de 

solidaritat democràtica, el que busquen és instrumentalitzar els vots. Nosaltres ens abstindrem 

tenint en compte que és una proposta electoralista per quedar bé. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que no li sembla 

malament la proposta. És un tema que portàvem al nostre programa i estem treballant amb 

molts col·lectius d’aquesta mena. Li donem suport i reconèixer els drets que els hi manquen. 

Ens abstindrem perquè estàvem molt d’acord tot i ser millorable, però les esmenes no les 

acabem de trobar correctes, pensem que manquen coses. Sr. Casaseca, vostè ha consultat la 

proposta de resolució amb la seva líder? Perquè clar, una dona que contínuament planteja la 

catalanofòbia i vol retallar drets a les persones contínuament no sé si ho veurà bé. Crec que 

heu fet un gol a la vostre líder i m’encanta. Sé que la intenció és bona. Ens abstindrem. 

 
 

 

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

manifesta que votaran a favor de la proposta i en contra de l’esmena. Començo pel final. Tant 

d’acord està la líder que és una proposta de resolució que s’està presentant en tota Espanya. 

És veritat que es podria haver tractat millor. El segon grup més gran del col·lectiu de la 

població amb un 21% és d’Itàlia, per tant, afavorir la participació en les eleccions està molt bé. 
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Dir que aquesta proposta és electoralista és hipòcrita. Em sembla molt correcta la proposta i 

que la gent pugui implicar-se en la vida pública i política de la ciutat em sembla bé. 

 

 

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

positiu desprès de l’acceptació de l’esmena presentada per la Sra. Sarai Martínez, sinó 

l’haguéssim presentat nosaltres. Votarem a favor també per la satisfacció que ens crea que el 

seu partit a Mataró estigui orientat a la democràcia i a afavorir les votacions; a diferencia del 

Consorci per a la Normalització Lingüística ara tenen un gran interès per a que tothom rebi la 

informació en el seu idioma. Promoure la participació de tots els ciutadans de Mataró és bo 

independentment del que faci l’Ajuntament farem difusió de les actes. Votarem a favor.  

 

 

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

que s’abstindran en l’esmena perquè neguem la major, que és la proposta que presenta 

Ciutadans. És clar que hem de promoure que tothom voti, però no tenim clar que sigui una 

proposta de resolució que hagi de fer l’Ajuntament, i sort que han tret el segon acord. Això una 

mica revisat podria ser una declaració institucional que ens hi sumariem. Primer és l’Estat qui 

ha de fer aquesta feina i li haurien d’exigir, i quan estiguin treballant ja parlarem de com ho 

difonem. Creiem que no hem de destinar els nostres recursos a això. 

 

 

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

que al marge d’algunes intervencions, actualment, majors de 18 anys residents a Mataró 

tenim censats 15.583 persones estrangeres, dels quals 2.799 sí podrien votar perquè son de 

l’UE o països amb acords de reciprocitat, principalment, Itàlia, Paraguai, Argentina, Colòmbia, 

Romania, Bolívia, Equador, França, Portugal, Alemanya, pràcticament totes les nacionalitats. 

Recorda que hi ha una plataforma que demana alguna cosa similar, i també la normativa. 

D’altra banda l’oficina del cens ha començat a enviar des d’octubre a les persones amb una 

targeta de països amb conveni que no han manifestat la seva intenció de vot, per tal que la 

manifestin per poder votar. Nosaltres votarem a favor de la proposta, perquè donar més 

publicitat a la ciutadania i sàpiguen que poden votar és positiu. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, dona les gràcies a tots els vots afirmatius. Havíem parlat dels idiomes més 

representatius i el Sr. Jerez ens ho ha dit. El més distant és el romanès. En contestació al Sr. 

Fernàndez, el tema que es tracta és un compromís de la ciutat de Mataró amb el ciutadà 

europeu. La diferencia, Sra. Lora, és que hi ha grups que tenim una consciència de ciutadania 

europea, democràcia i inclusió social. És a dir, la forma ideològica i de valors. Una ciutat com 

Mataró, ha de ser coherent. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’esmena presentada pel 

grup municipal de la CUP: 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

VOLEMataró (1). 

Vots en contra: 12,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent als 

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

corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés (1).  

Abstencions: 10, 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 d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita Sara Martínez (1). 

 
 

DECAU L’ESMENA 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de Resolució 

presentada pel grup municipal de C’s, inclosa l’acceptació de l’Esmena presentada per 

la regidora no adscrita Sarai Martinez: 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

Vots en contra: 6, corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2). 

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit Víctor Manuel 

Paramés (1).  

  

 
 

 

13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER GARANTIR EL 

MANTENIMENT DE L’ARXIU AUDIOVISUAL DE MATARÓ I FER 

POSSIBLE LA SEVA CONSULTA PÚBLICA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 
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“El setembre de 1984, fa trenta-quatre anys, Televisió de Mataró iniciava les seves emissions 
regulars. El projecte inicial de televisió local va patir molts canvis, passant per ser absorbit pel 
primer canal públic de televisió comarcal, m1tv, del Consorci Digital Mataró-Maresme i 
darrerament integrant-se en una sola empresa municipal, l’EPE Mataró Audiovisual, juntament 
amb Mataró Ràdio. Tot això ho ha fet mantenint la seva essència original: un projecte de 
proximitat, arrelat al territori, amb vocació de servei públic i amb la informació com a columna 
vertebral. 
Als anys vuitanta, un grup de persones, la majoria completament amateurs i altres futurs 
professionals, es van formar per poder agafar una càmera i editar les imatges per impulsar la 
que seria la segona televisió local del país després de TV Cardedeu. El projecte va ser liderat 
pel desaparegut Lluís Lligonya i va iniciar les seves emissions regulars des de la 
GaleriaTertre, al carrer Los Álamos, que fa anys va desaparèixer, i després des de Can 
Xammar i Can Marfà. 
 
El projecte es va convertir ràpidament en un mitjà de referència que la majoria de mataronins 
seguien per estar informats del que succeïa a la ciutat. Era un mitjà que, des del voluntariat i 
l’amateurisme tenia el rigor i la pluralitat com a principis bàsics. Gràcies a TV Mataró, la ciutat 
compta amb un arxiu gràfic i històric molt important sobre els fets, transformacions 
urbanístiques, esdeveniments i personatges del darrers anys. Més de 4.500 cintes que, amb 
una important aportació econòmica municipal, es van digitalitzar i que actualment es troben 
dipositades a l’arxiu municipal situat a Can Palauet. Per altra banda, aquest fons documental, 
que l’Ajuntament prèviament havia comprat per 670.000 €, al Col·lectiu de Mitjans Audiovisual 
de Mataró, entitat gestora de TVM, s’ha anat ampliant amb les gravacions realitzades per 
m1tv i ara per Mataró Televisió. 
 
El 2010, l’empresa pública Mataró-Maresme Digital, SLU, va redactar i presentar un projecte a 
l’Ajuntament de Mataró per a la “Digitalització, Gestió i Disposició Pública del Fons Audiovisual 
de Mataró”.  El document tenia per objectiu descriure el conjunt d’actuacions que l’empresa 
portaria a terme per gestionar i posar a l’abast del públic un fons audiovisual sobre Mataró que 
reunia l’arxiu de Televisió de Mataró i la producció audiovisual d’m1tv relacionada amb la 
ciutat fins aquell moment. Partia de la necessitat de preservar i posar en valor les més de 
8.500 hores de vídeo enregistrades per Televisió de Mataró des de l’inici de la seva activitat, 
cosa que requeria necessàriament la seva digitalització i catalogació i, per la seva indiscutible 
importància i interès, la seva posada a l’abast del públic. 
 
Les imatges, digitalitzades i dipositades a l’Arxiu Municipal, estan guardades en diversos discs 
durs, però com a mínim un ja s’ha danyat, sense que existeixin còpies de seguretat. És 
evident el risc de perdre aquests importants documents històrics audiovisuals si no s’actua de 
manera immediata. Amb motiu dels treballs i negociacions per l’elaboració del Pressupost 
Municipal per l’exercici 2017, coincidint amb la integració de les cadenes públiques comarcal i 
local de televisió i ràdio, respectivament, es va consignar un import per tal d’iniciar els treballs 
per la implantació d’un servidor que fes possible allotjar les imatges, la realització de còpies de 
seguretat i també la disponibilitat tant per part de mitjans de comunicació, com d’estudiosos o 
altres interessats. 
 
Fins aquest moment, aquest grup no té constància que s’hagi realitzat cap treball o inversió en 
aquest sentit, mentre que el risc de perdre part del fons documental audiovisual és real i 
segueix existint. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció 
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dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Amb càrrec als romanents provinents de l’adjudicació dels diferents concursos per 
a contractes d’obra i servei realitzats durant l’actual exercici, s’iniciaran de manera immediata 
les diferents propostes i contractacions amb base a l’estudi realitzat el 2010 per l’empresa 
pública Mataró-Maresme Digital, SLU per tal de completar la “Digitalització, Gestió i Disposició 
Pública del Fons Audiovisual de Mataró” i garantir el manteniment i d’aquest fons. 
 
SEGON.- S’encarregarà a l’Arxiu Municipal i Comarcal, en col·laboració amb el Servei de 

Comunicació i l’EPE Mataró Audiovisual, tenint en compte l’opinió dels antics membres del 
Col·lectiu de Mitjans Audiovisual de Mataró, un protocol per la cessió a tercers de les imatges 
que componen els Fons Audiovisual de Mataró.” 
 

 

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

manifesta que després de la reunió amb l’arxiu local i comarcal per interessar-nos per la seva 

tasca, hem detectat que la principal mancança és l’espai insuficient i deficitari de l’arxiu, és 

necessari un nou equipament mes espaiós i accessible, eines tecnològiques més actuals i un 

arxiu fotogràfic i audiovisual accessible des de la xarxa com els de Girona i Granollers, perquè 

és important preservar bé i posar a disposició dels ciutadans aquests arxius. Són necessaris 

més recursos humans, d’equipament i eines perquè el nostre arxiu sigui un referent i doni 

resposta a la demanda d’us creixent existent. Per a tot plegat donem suport al prec.  

 

 

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

Ciudadanía, exposa que li preocupa aquest tema inclús que ja s’hagi deteriorat algun arxiu, 

encara més si son filmacions irreemplaçables que per recuperar-les s’haurien de portar a 

tallers especialitzats, per tant el nostre vot és favorable però volem objectar que aquests fons 

te un valor que podria generar rendiments i han d’estar sotmesos a copyright i gestionar-les 

com la propietat que són, sí algú els explota comercial o culturalment hauria de pagar un preu.  

 

 

En aquest moment s’absenta de la sessió la Sra. Elizabet Ruiz, regidora del grup socialista. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votaran a favor 

perquè és un patrimoni que no es pot perdre, i tal com vam aprovar, a mes de la digitalització 
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dels arxius també haurien d’estar allotjats en un servidor per poder donar servei a tothom. 

També estem d’acord en crear un protocol per la cessió i venda d’aquestes imatges a tercers  

 

 

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

que no votaran a favor, no per no fer-ho sinó perquè ja ho estem fent. Una de les coses que 

he fet com a president de Mataró Audiovisual és impulsar aquest projecte, que no només té 

un valor històric i sentimental també econòmic, perquè l’Ajuntament s’ha gastat 130.910€ 

entre els anys 2011-2015 per la digitalització dels arxius existents a la televisió de Mataró. Ara 

que ja tenim aquesta feina feta s’han de penjar en el núvol o servidor perquè tothom els  pugui 

consultar. Al 2017 vam fer una base de dades que ara permet la recerca per cinta, data, nom, 

etc. Per tant s’ha fet una tasca per saber quin havia de ser el format adient per a la xarxa. Al 

2018 s’han fet gestions amb el Consell Comarcal però no s’ha pogut arribar a res perquè els 

arxius no tenen una antiguitat de mes de 30 anys, per tant s’ha encarregat a la Montse 

Clavell, actual arxivera municipal, aquesta tasca. Així doncs no podem votar a favor perquè 

semblaria que no hem estat fent res. 

 

 

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

gràcies als grups que ens han donat suport, al nou director de l’Arxiu comarcal que està fen t 

una molt bona tasca de digitalització, dir-li al portaveu de Ciutadans que si que es pot fer un 

preu públic i felicitar al Sr. Jérez pel que ha explicat tot i que espero una concreció de la 

informació que ha donat, perquè 8.500 hores i 4.500 cintes digitalitzades està molt be però el 

que estem demanant és que es puguin visionar des de qualssevol ordinador a través de la 

xarxa i sí algú les necessita que les pugui demanar pagant un preu públic, i sobre aquest tema 

no hem avançat res.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19, 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. 

(2), corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita Sarai Martinez (1) i al regidor no adscrit Víctor Manuel 

paramés (1).  

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

Abstencions: Cap.  

 
 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

14 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

CRITERIS DE SUBSTITUCIÓ DEL CABLEJAT AERI. 

 

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

següent 

 

“Recentment en l’arranjament del carrer Herrera s’ha substituït el cablejat de baixa tensió que 
estava a la vista per cablejat grapat a la façana dels habitatges. 

Donat que la substitució del cablejat aèri de baixa tensió a la trama urbana de Mataró l’hem 
reclamat en diverses ocasions, és un fet del qual n’estem satisfets i que esperem s’estengui a 
la resta de carrers de la ciutat que pateixen tota l’estesa de cablejat aèri, que per cert són 
molts. 

Per aquest motiu, el grup municipal d’ERC-MES fa la següent pregunta: 

1. Quin és el criteri de l’ajuntament i de les empreses municipals per tal de substituir el 
cablejat aèri de baixa tensió per cablejat fixat a façana?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, exposa que existeix encara molt cablejat aeri als carrers, però és la 

Generalitat la que ha d’establir els criteris que permetin a les empreses elèctriques les 

inversions de manera estable i amb respecte pel medi ambient per poder retirar-les, això té un 

cost molt elevat que de moment va a càrrec del pressupost municipal però seguint el criteri 

d’aprofitar les obres de millora que es vagin fent per coordinar-les amb la companyia elèctrica. 

Mentre no hagi un canvi en la normativa s’ha d’anar fent així. 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS dona les gràcies per la 

resposta però em sento enganyat, perquè l’anterior regidora Nuria Moreno ja ens va dir el 

mateix que vostè que aprofitaven les actuacions al carrer per soterrar els cables, això es porta 

fent anys, però no ho han complert al carrer República Argentina entre l’avinguda Perú i el 

Carrer Mèxic, i al Carrer Uruguai i part baixa de República Dominicana on la companyia 

d’Aigües ha fet una rehabilitació total i les línees de baixa tensió encara hi són. Al febrer 

d’aquest any es va aprovar una proposta de resolució on es demanava un inventari dels punts 

conflictius de cablejat aeri de baixa tensió i instar a les companyies a realitzar un pla de millora 

d’aquest cablejat, volia saber si això ja està fet.  

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

municipals i Sostenibilitat, sent que es senti enganyat però és el pla que s’ha seguit, perquè 

mentre no tinguem capacitat econòmica anirem fent en funció de les nostres capacitats.  

 

 

15  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

PROMOCIÓ D’ACTES INSTITUCIONALS I CONFERÈNCIES. 

 

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

següent: 

“Habitualment, uns quants cops l’any, molts dels quals ja estan fixats com a dates 
específiques i assenyalades, se celebren en aquesta sala de plens les conferències o actes 
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institucionals organitzades per tant, des de l’Ajuntament de Mataró amb coordinació amb 
algunes entitats de la ciutat. 

Així, cada any tenim la conferència institucional de Sant Jordi, de la Diada, per les víctimes de 
l’Holocaust, en commemoració de l’afusellament de Lluís Companys, etcètera. 

En tots aquests actes es busquen ponents vinculats a la temàtica concreta, amb un llarg 
bagatge i a poder ser, amb un cert renom per tal de cridar la ciutadania a que hi assisteixi. 

Curiosament, però, la majoria d’aquests actes institucionals, amb conferències de gran valor, 
compten amb la presència de molt pocs mataronins. 

Particularment, és una situació que ens incomoda molt, especialment per al convidat, 
normalment de gran vàlua, que no veu reconegut l’esforç de la preparació de la conferència 
amb el ressò que segurament es mereixeria. 

És cert que actualment, no només el fet de ser-hi presencialment és l’única manera de poder 
veure aquests actes perquè normalment són retransmesos pels mitjans de comunicació local 
o es poden veure amb posterioritat per la pàgina web, però ens preocupa la falta d’assistència 
reiterada a totes aquestes conferències i ens preguntem si potser hi ha una manca de 
promoció de les mateixes. 

Per això, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres preguntem: 

1. Quina difusió es fa d’aquests actes institucionals i amb quina antelació? 

2. Quins són els mitjans habituals de difusió per a aquest tipus de conferències? 

3. Es fa una campanya específica per als col·lectius que hi podrien estar interessats? 

 

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

manifesta que en el que portem d’any s’han programat 6 actes institucionals, Dia internacional 

de la dona, Sant Jordi i conferencia pel record de Lluís Companys, aquests van tenir una 

màxima assistència, menys públic van tenir la Conferencia de la memòria de l’Holocaust, i la 

Conferència de l’11 de setembre  a la qual van assistir unes 30 persones i el que falta es va 

suspendre per la pluja.    La difusió d’aquests actes són els de sempre, la web, 250 cartells 

distribuïts pels barris, enviament d’ invitació a través de Protocol a l’alcalde i que arriben a 

1.442 contactes, twiter, facebook, notes de premsa, difusió per internet a traves d’streaming, 

difusió del vídeo de l’acte a traves del canal corporatiu de youtube i la premsa mensual de 

cultura. La penjada de cartells es fa una setmana abans de l’acte per la vulnerabilitat que hi 

ha davant la climatologia, la campanya per les xarxes s’envia una setmana abans també, la 

invitació a l’Alcalde es fa entre 7 -10 dies abans. Els actes que formen part d’un programa 

d’activitats com El dia Internacional de la Dona o Sant Jordi compten amb una campanya 
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específica. En els actes institucionals que s’organitzen amb col·laboració amb entitats, 

aquestes mateixes entitats ho distribueixen a través de les seves bases de dades i contactes 

donant molt bon resultat.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que malgrat tota la 

difusió que hi ha , la assistència als actes de només 20 o 30 persones és una xifra patètica si 

comptem que a la ciutat som 127.000 persones. Aprofito per fer autocrítica perquè no sempre 

els regidors assistim a aquestes conferencies institucionals i hauríem de ser els primers per 

donar exemple. La conferència de l’11 de setembre que es va fer el 13 de setembre va tenir 

22 assistents i és estrany que no hagués mes presencia de docents quan s’acabava d’iniciar 

el curs escolar, per tant tenim un problema i hauríem de trobar altres mecanismes de difusió 

perquè aquests actes realment llueixin.  

 

 

16  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL SERVEI D’ATENCIÓ 

AL PÚBLIC DELS ESPAIS ESCÈNICS GESTIONATS PER 

L’AJUNTAMENT. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“L’Ajuntament de Mataró, el 30/04/2018 va obrir el procés de licitació per adjudicar els serveis 
d’atenció al públic dels espais escènics que gestiona. El pressupost de licitació era de 
29.209,30 euros (sense IVA) per un contracte d'un any (prorrogable un més). Però el valor 
estimat del contracte era d’uns 60.000 euros sense IVA. La prestació dels serveis seria tant en 
els espais escènics que gestiona la Direcció de Cultura –Teatre Monumental, Can Gassol i 
altres que es puguin incorporar–, com aquells on ocasionalment l'Ajuntament organitzi activitat 
cultural malgrat no siguin de la seva titularitat.       
 
La mesa de contractació va valorar com a criteris de valoració;  l'oferta econòmica (fins a 60 
punts), la proposta de percentatge del preu del servei destinat al salari del personal (25 punts), 
la proposta del percentatge del preu de taquilla destinat al salari (5 punts), i la contractació de 
joves entre 18 i 28 anys (10 punts). 
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Fins aleshores, qui donava aquest servei era el Centre de Formació i Prevenció, que és una 
Associació d’Iniciativa Social declarada “Entitat d’Utilitat Pública i que treballen per a la 
inserció socio-laboral de persones amb trastorns de salut mental i/o situacions de 
vulnerabilitat. Ofereixen diverses àrees de treball, com el repartiment i distribució de publicitat, 
la neteja industrial i domèstica i el servei d’atenció i acollida al públic. 
 
Finalment, el contracte és va adjudicar a l’empresa “Dimoba Servicios Sociedad Limitada” 
amb domicili social a Almeria i que segons consta a la seva web  es troba entre les “Top 
100.000” empreses d’Espanya. Si continuem llegint a la seva pàgina web, també ens diu que 
el seu objectiu social és “la comercialització de serveis en empreses públiques (administració) 
i privades”. 
 
Dimoba Servicios, es una empresa de servicios, con el objetivo de dar soluciones integrales a 
nuestros clientes de forma fácil, segura y rápida. Nos ocupamos de cubrir todas sus 
necesidades, encontrando los mejores resultados a un mínimo coste. 

 
Atès que el Ple Municipal va aprovar una guia de contractació pública amb unes clàusules 
socials, ètiques i mediambientals que regiran les contractacions a empreses privades i 
municipals, 
 
Atès que el vetllar per una contractació pública socialment més responsable, ens permet 
utilitzar el procés de contractació com un instrument per afavorí les polítiques públiques 
socials, mediambientals i innovadores,  
 
El Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 
 

- Quines van ser les clàusules socials que van incorporar en aquesta licitació (dels 
serveis d’atenció al públic dels espais escènics)? 
 

- Com pensen incorporar, realment, les clàusules ètiques i socials en la contractació 
pública, vist l’exemple anterior?” 

 

 

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

exposa que el Sr. Jerez ja ens va donar la resposta, però volia preguntar que és el que hem 

fet malament per que s’hagi donat la licitació a l’empresa privada Dimoba en comptes de al 

Centre de Formació i Prevenció, empresa sense ànim de lucre. Tot i que ha respectat la 

contractació de persones entre 18 i 25 anys, ha contractant als mateixos treballadors que ja 

teníem, amb el greuge que això  implica. Tenim els antecedents de la Fundació Maresme que 

va subcontractar a Fomento i Contratas per la neteja de les platges i no ha sortit be, perquè el 

preu que ha pagat l’Ajuntament per la feina ja feta, ha revertit en els treballadors. Que podem 

fer per no perjudicar aquests treballadors que són els mes vulnerables?  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 

exposa que el Centre de Formació va caure per no haver aportat la documentació requerida 

en els terminis que figuraven als plecs, no perquè paguessin mes o menys. El problema que 

tenen aquestes Fundacions de programes especials d’educació és que quan concorren i no 

és a preu amb la resta d’empreses privades i posem la clàusula dels 1.000€ és quan perden.  

Es a dir si tenen contracte reservat és quan tenen una oportunitat, però si ho fem obert amb la 

clàusula dels 1.000€ els estem perjudicant. Hem de mirar amb lupa per veure com fer aquests 

contractes i trobar formules per continuar treballant amb ells.  

 

 

17  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE GARANTIR UN BON MANTENIMENT DELS 

“CORRECANS” QUE TENIM A LA CIUTAT. 

 

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

el prec següent 

 

“Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya presentem aquests prec per garantir el 
bon manteniment i neteja dels espais habilitats per a gossos coneguts com a ‘correcans’. Atès 
que a dia d’avui, hem pogut comprovar com hi ha alguns que no és així. Per posar un 
exemple, el que tenim al barri de Cirera. El qual es troba –entre d’altres- una de les portes 
d’accés trencada. Així com que tenim la sospita, de que en el propi correcan es porta a terme 
en alguna ocasió el consum de substancies estupefaents, ja que hem pogut comprovar per 
nosaltres mateixos les proves que demostrarien això (adjuntem imatges).  
Aquest és un petit exemple del que hem pogut comprovar. Però ens han arribat queixes 
d’algun altre en mal estat també.  
 
És per això que des de PxC sol·licitem els següents precs:  
 
1.- L’Ajuntament de Mataró vetllarà per garantir que tots els espais habilitats per a correcans 
estiguin nets i amb unes condicions dignes.  
2.- L’Ajuntament arreglarà el més aviat possible tot el mobiliari públic que estigui malmès –per 

exemple, tanques, portes, bancs, papereres- en els correcans.” 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, manifesta que accepta el prec, i li recordo que aquests correcans 
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necessiten un manteniment i per això fem campanyes com “Cuida la ciutat com cuides al teu 

gos”. Els tècnics dels espais de servei públic han rebut l’encàrrec de revisar l’estat dels 

elements i mobiliari de tots els correcans de la ciutat i també es transmetrà a la policia local un 

ordre per incrementar la vigilància i seguretat en aquest espais.  

 

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

que s’alegra molt pels veïns del barri de Cirera i aprofito per demanar-li que en un altre 

moment hem de parlar sobre la petició del mur.  

 

 

18  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA MITJA 

MARATÓ DE MATARÓ. 

 

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

següent: 

 

“A mitjans de setembre va començar a circular entre els afeccionats a l’atletisme el rumor que 
la Mitja Marató d’enguany no es celebraria.  

Fonts properes a la Direcció d’Esports de l’Ajuntament ens confirmen que la cursa no es 
celebrarà. Fa ja setmanes que l’empresa organitzadora va presentar la seva renúnca per 
motivacions econòmiques. Aquestes mateixes fonts informen que la Direcció d’Esports 
treballa al l’hipòtesi de potser tornar-la a organitzar al mes de maig. 

Per això, el grup municipal d’ERC-MES presentem les següents preguntes: 

1) Quan va conèixer l’Ajuntament la renúncia de l’organitzador? 
2) A quina Comissió Informativa han donat compte d’aquesta circumstància? Com és 

possible que a hores d’ara el Govern no hagi encara compartit aquesta informació? 
3) El mes de maig ja marca el final de la temporada atlètica. Són conscients que situar la 

Mitja de Mataró en aquestes dates li pot fer perdre gran part del’atractiu que havia 
acumulat al llarg de les edicions anteriors? 

4) Perquè no han demanat ajuda i col.laboració a les entitats atlètiques i als voluntaris de la 
ciutat per organitzar la mitja, a manera d’edició de transició, a les dates previstes del 
mes de desembre? 

5) Quan pensaven informar de la situació i de les decisions que hagin pres al respecte?” 
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, exposa 

que des de fa 3 anys la mitja marató ha anat patint un descens de participants, al 2017 es va 

canviar el recorregut per incentivar més la participació, i tot i que va estar ben valorada no va 

ser suficient, també s’ha valorat el canvi de data de desembre al maig com era al origen. Dir 

també que a la organitzadora se li acabava el contracte al mes d’abril i per això ho va deixar. 

El 12 de gener es va informar a la comissió informativa que s’havia d’avaluar la data de 

desembre perquè hi havia moltes mitges maratons, marxes i caminades, es va consultar a la 

organització i als dos clubs d’atletisme de la ciutat i van estar d’acord, es va informar al 

Consell d’Esport el dia 3 d’octubre, als coordinadors escolars el 9 d’octubre i a Comissió 

Informativa el 19 d’octubre. Tant els clubs como l’empresa van estar d’acord en que el primer 

diumenge de desembre no era favorable per les mitges maratons, com he dit abans que hi ha 

i les diverses proves d’atletisme, etc. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS replica que a l’abril ja 

coneixíem la decisió de l’organitzador i per tant d’abril a octubre són sis mesos que han trigat 

en comunicar que no es faria, em sembla molt de temps. La opinió dels corredors i l’afició 

popular no té tanta relació amb la borsa del Corredor com la organització, la qualitat i el 

prestigi, que en l’última edició ja va anar decaient. Espero que la propera empresa 

organitzadora que sembla que serà la que organitza el Triatló del Maresme tingui èxit i 

recuperem les dates originals perquè les mitges maratons que es corren en aquestes dates 

tenen poca rellevància. 

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

segons les enquestes fetes als corredors, estaven a favor del canvi de dada, i vam informar 

d’aquests canvis el 12 de gener.  

 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ANOMENAT “ESPAI MATARÓ”. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“El Govern ha anunciat a través del setmanari Capgros la intenció d’establir a Can Xammar el 
denominat “Espai Mataró”, on traslladarà l’actual Oficina d’Atenció Ciutadana ubicada als 
baixos de l’Ajuntament a La Riera,48.  

Certament l’espai actual no ofereix cap comoditat als usuaris ni tampoc serveix els ciutadans 
amb la qualitat que s’espera d’una administració moderna. 

Més enllà d’una adequada disposició i configuració de l’espai, en línia amb espais multiusos 
que estem acostumats a veure, que inclouen espais expositius, de conferències, d’actes 
diversos i que permeten la interacció dels ciutadans amb l’administració pública, es plantegen 
algunes preguntes que el Govern no ha explicat en l’article al que fèiem referència al 
començament. 

La principal pregunta és conèixer quin és el disseny definitiu d’aquest servei als ciutadans i 
quin paper hi jugaran els centres OFIAC actuals 

Per això, el grup municipal d’ERC-MES presentem la següent pregunta: 

1. Mataró compta amb centres d’atenció ciutadana al Centre, a Rocafonda, a Cirera, a 
Cerdanyola, a Molins i al Pla d’en Boet ?  Quin paper jugaran aquests punts d’atenció 
ciutadana en el projecte global de servei al ciutadà?  

2. A quina comissió informativa s’ha explicat aquest projecte?” 

 

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

exposa que el projecte es va presentar a la Comissió informativa de l’àrea de Serveis Centrals 

el 14 de juny de 2018 i està a la espera de tenir la subvenció de la Diputació, Substituirem la 

planta baixa de la Casa de la Vila  amb un altre model més modern i transversal que 

traslladaríem a Can Xammar i mantindrem el Servei d’atenció Ciutadana de proximitat, en 

principi compaginant els dos models. Però fins no saber si tenim la subvenció no podem 

avançar mes, passarem a tothom la documentació amb les xifres, estat actual de les OFIAC i 

tornarem a portar-ho a la Comissió informativa.  

 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA REPERCUSIÓ DE LA NO 

APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS SOBRE ELS PARTICIPATIUS. 

 



 66 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró amb el suport de tots els Grups Municipals va decidir ara fa un any 
tirar endavant el Projecte de Pressupostos Participatius. Pel Pressupost de 2018 es va decidir 
que aquesta quantitat fos de 500.000€ i pel proper 2019 s’ha consignat una partida d’ 1 M€. I 
s’ha iniciat el procés de tria de projectes sota aquesta premissa. 
 
La no aprovació inicial del Pressupost Municipal pel 19 deixa en 500.000€ la quantitat 
disponible en despesa per aquest procés ja que és la que es correspondria  si es prorroga del 
Pressupost del 18. 
 
Tot això tenint present que la campanya de publicitat per donar a conèixer els projectes triats i 
la seva priorització per part de la ciutadania ja és a totes les cases de Mataró amb un 
desplegament d’informació i publicitat molt considerable i que en no tenir la dotació 
pressupostària corresponent pot quedar molt deslluïda i mancada de credibilitat. 
 
És per això que presentem les següents preguntes: 
 
1.-Quina repercussió tindria la pròrroga del Pressupost de 2018 a la dotació econòmica dels 
pressupostos participatius? 
 
2.-Com pensa el Govern Municipal esmenar aquesta situació?” 
 

 

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

exposa que la prórroga del Pressupost no contempla la prorroga d’inversió, i no podem 

comptar amb els 500.000€ actuals; no hi haurà una partida per inversió de pressupostos 

participatius a no ser que siguin subvencions que nosaltres complementem o plurianuals que 

es van fent en fases. Les modificacions que es podrien fer pel 2019 seria en cas de rebre un 

crèdit o demanar-ho, si no aprovem els pressupostos el ple podria fer un increment del crèdit 

per valor de 1.000.000€. Jo ja vaig dir que en el cas que no haguessin pressupostos en el 

2018, ja que tots havíem decidit aquesta formula tots estaríem d’acord en demanar una 

modificació de crèdit si fes falta, no hauria de ser un handicap.  

 

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

diu que és cert que va ser una decisió unànime dels grups però el handicap i l’esmena als 

pressupostos participatius la ha fet la ciutadania. Ja calcularem el preu de cada vot i persona 

que ha participat. Els propers anys haurem de fer autocrítica perquè amb tot el desplegament 
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de publicitat que hem fet només han votat 1700 persones, això vol dir que quelcom estem fent 

malament. 

 

 

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

exposa que el primer cop era una prova pilot, ara tenim una segona, ja tenim la suficient 

informació i experiència per decidir quin format ha de tenir la fase participativa d’inversions, i 

dir que tampoc seria un drama aprovar el crèdit d’un milió per inversions que són necessàries 

i obligatòries.  

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’ESTAT DELS 

PUNTS DE RECÀRREGA PER VEHICLES ELÈCTRICS. 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, presenta la pregunta següent: 

 
“Entenem i felicitem que el nostre ajuntament hagi pres la decisió d’instal·lar en diferents 
àrees de la ciutat punts de recàrrega per vehicles elèctrics ja que els poders públics i 
l’administració han d’incentivar el canvi de vehicles de combustió per altres menys 
contaminants. 
 
Tot i que no hi ha una legislació que obligui a tenir aquest tipus de dotació en edificis o en via 
pública, si que existeix la necessitat i un sensibilització social cada vegada més important. 
 
Tenint en compte que el nostre ajuntament ja ha realitzat una inversió i actualment els punts 
de recàrrega elèctrics que estan fora d’aparcaments o zones blaves no funcionen, preguntem 
a l’equip de govern: 
 
1.- Quan temps fa que tenim instal·lats els punts de recàrrega elèctrica fora d’aparcaments o 
zones blaves? 
 
2.- Han estat alguna vegada en funcionament? Si és afirmatiu, en quin moment han deixat de 
funcionar? 
 

3.-Quan està previst que funcionin correctament?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, explica com funciona un punt de recàrrega elèctrica de vehicles a la 

via pública, primer s’ha de fer la instal·lació, després la connexió a l’ escomesa elèctrica i 

finalment  la contractació de l’empresa del subministrament elèctric. El calendari dels punts de 

càrrega depèn de la gestió feta pel Servei de Mobilitat que ho ha de realitzat dins del termini 

previst al segon trimestre de l’any, la connexió a l’escomesa depèn dels terminis que fixa la 

companyia Endesa i de moment encara no han pogut connectar tots els punts que s’han 

instal·lat. Actualment estan instal·lat i en funcionament  el del carrer Finlàndia, a la Muralla de 

la presó està feta la connexió elèctrica des de l’octubre pendent de la contractació del 

subministrament i estem pendents de connexió elèctrica sol·licitada fa sis mesos el de 

Avinguda la Casa, Carrer Pablo Picasso i Passeig Marítim. Seguirem insistint a la companyia  

perquè sabem de la importància de la reducció d’emissió del CO2. 

 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía dona les gràcies per la informació però seria convenient que els hi donéssim 

també als ciutadans una informació decent perquè truquen preguntant i no sabem que dir i 

continuar insistint a la companyia.  

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES DADES D’EMPADRONAMENT 

A MATARÓ. 

 

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

retira la pregunta, perquè avui han rebut una resposta a una pregunta per escrit que vam fer , 

però el que demanàvem era un informe sobre l’estat jurídic de l’empadronament sense 

domicili fix, que està llest des de l’11 d’octubre i amb data de sortida 6 de novembre, per tant 

si haguéssim estat mes àgils ens hauríem estalviat aquesta pregunta i haguéssim aprofitat per  

fer-ne un altre.  
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23  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER SOL.LICITAR LA REORDENACIÓ DE LES PARADES DE LA 

PLAÇA DE LES TERESES.  

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 

“Fa temps i provocat per les diferents etapes d’obres tant al mercat com als diferents carrers 
dels voltants. El conegut com a “Mercat del dijous” a la Plaça de les Tereses ha patit una 
reordenació en principi pactada com a temporal, però que continua malgrat les múltiples 
demandes de regularització dels paradistes a la Regidoria de promoció econòmica sense cap 
resposta al respecte. 
 
Les parades d’aquests tram queden al costat dels contenidors amb el perjudici d’olors i espai 
poc digne, pel treballadors del mercat i pel propis clients. 
 
Els paradistes estan molt preocupats pel perill de seguretat demostrada durant aquests 
temps. Cada vegada que passa una ambulància és un dilema, al igual que ocorreix amb el 
camió de bombers. 
 
Si vostè observa durant una estona veurà les molèsties que es donen entre els pares i mares 
que deixen al cole als seus fills. 
 
Continuí al carrer el dijous mirant Sra. Regidora i veurà la quantitat de persones grans que 
travessen per anar a les parades per espais poc segurs. 
 
Les obres han acabat ja i la precarietat de l’espai continua, és per tot l’exposat ue aprofiten 
l’avinentesa per sol·licitar els següents acords: 

1. Tornar les parades d’entre el c. Benet i el c. Torrent, dins de la Plaça de les Tereses. 
2. Coordinar qualsevol modificació i estudi entre els diferents implicats, però sobre tot 

amb els propis paradistes. 
3. Convocar una reunió urgent per trobar solucions amb paradistes, tècnics i govern. 

Informar al consistori de les mesures pactades.” 
 

  

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

Cultura, exposa que es va dir que l’ocupació actual dels paradistes a la plaça de les Tereses 

era per una reordenació temporal fins que s’acabessin les obres de la plaça Cuba i carrers 

adjacents, però és el contrari perquè la ubicació pactada va ser al centre de la plaça de les 

Tereses fins la finalització de la reurbanització de l’espai on estaven ubicades actualment i 

que havia de ser definitiva, per això aquest lloc que era temporal és on es volen ubicar 
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definitivament. En quant a la manca de seguretat i desprès d’haver fet la consulta, no hi ha 

cap aspecte crític al respecte, malgrat això estem pendents de confirmar als paradistes, la 

viabilitat o no del canvi d’ubicació, informaré i acceptaré el prec Sra. Morón perquè com ja sap 

ja vaig quedar amb ells per reunir-nos la setmana que ve, també parlarem del tema a la Taula 

que és un altre via de reunió i té el meu compromís de que es farà la reunió i l’informarem del 

resultat.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que fa un any que 

es va comprometre amb els paradistes i això no s’ha complert per això hem seguit altres vies 

que com vostè acaba de dir son tant bones com altres per preguntar-li per aquesta reunió. Els 

paradistes diuen que el que era temporal s’ha convertit en un lloc fix i que cal valorar. També 

hauria de parlar amb l’AMPA de l’escola que està al costat perquè estan molt enfadats amb 

l’actual localització. Espero que en breu tinguem noticies d’aquesta situació dels paradistes.  

 

 

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

Cultura, manifesta que es van reunir personalment amb aquesta regidora que em va dir el 

mateix que vostè m’està dient ara, i en vaig comprometre a fer un estudi d’aquests punts de 

seguretat, els estudis estan fets i malgrat el resultat buscarem uns informes complementaris i 

assumim el compromís de retorn d’aquesta resposta. Per tant no pot dir que no m’hagi reunit 

amb ells perquè no és així.  

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA LICITACIÓ DE LA 

GUINGUETA DEL PARC CENTRAL. 

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“El 23 de maig de 2016, en Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials, es va portar 
a aprovació “el plec de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir la 
concessió demanial de l’ús privatiu de  tres guinguetes, dues a la plaça Santa Anna i una al 
Parc Central”. Com que la guingueta del Parc, anteriorment, la gestionava l’Agim Mataró-

Maresme, que és una entitat sense ànim de lucre, es va acordar de seguir mantenint la 
licitació a alguna entitat sense ànim de lucre, tot especificant-ho en el plec de clàusules. 
 
En el Ple de 9 de juny de 2016 es va portar a aprovació els plecs de clàusules de les dues 
guinguetes de la plaça Santa Anna tot deixant la guingueta del Parc per poder-la licitar a 
alguna entitat sense ànim de lucre. 
 
D’això ja fa quasi dos anys i mig, i la guingueta del Parc, que havia de tenir un ús social, està 
encara en espera de que se li doni un ús. 
Atès que ja fa quasi dos anys i mig que es va acordar que la guingueta del Parc tingués un ús 
social, 
 
Atès que es va signar  el “Pacte de l’Ajuntament de Mataró amb el Tercer Sector” i una de les 
mesures era l’establiment de mecanismes de coordinació entre els serveis d' ocupació 
municipals i les entitats del Tercer Sector d' Acció Social per unificar línies d'intervenció des d' 
un enfocament integral i establir una comunicació continuada per incidir en la promoció i 
inserció de la població més vulnerable,  
 
el Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 

- Amb quines entitats del Tercer Sector s’ha parlat per informar de la possibilitat de 
gestionar la guingueta del Parc? 
 

- A que es deu el retard en l’aprovació del plec de clàusules per la guingueta del Parc? 
 

- Quina valoració se’n fa del fet que al cap més de dos anys, la guingueta estigui en 
desús? 

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

Cultura, diu que és cert que en la licitació del 2016 es va dur per dues guinguetes però eren 

per la Plaça Santa, i la del Parc Central es va decidir destinar-la a un us social. Aquesta 

guingueta ha quedat incorporada en un conjunt del projecte que s’està treballant dels buits 

urbans, mirant exemples d’altres llocs, a part d’aquests solars també es posen les guinguetes.  

També estem treballant amb l’àrea de benestar social per incorporar-la com a prova i utilitzar-

la com a punt central per campanyes de civisme, tot això mentre no trobem un altre àmbit 

social o dins del projecte solars buits.  

 

 

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

exposa que en alguna comissió de benestar social o taula del tercer sector s’ha parlat 
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d’aquesta guingueta que donaria llocs de treball a un cert col·lectiu? Voldria saber sí ja s’ha 

fet i no ha funcionat o com anat el procediment.  

 

 

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

Cultura, diu que no tenen cap informació de que cap entitat s’hagi interessat, per això 

mentrestant hem pensat amb la possibilitat de poder aprofitar-la per fer campanyes de 

civisme.   

 

 

25  - PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA, ANNA M 

CABALLERO, PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ MANIFESTI EL 

SEU SUPORT A RIACE I A L’ALCALDE DE RIACE. 

 

Aquest Prec decau per la no assistència de la proponent 

 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA, 

ANNA M CABALLERO, RESPECTE A LA PDR APROVADA EL 7 DE 

JULIOL DE 2016 SOBRE EL RENDIMENT DE COMPTES DE 

L’ASSIGNACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS. 

 

Aquesta Pregunta decau per la no assistència de la proponent 

 

 

 27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE EL CONTROL I SEGUIMENT 

DELS ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta 

la pregunta següent 

 
 “Estas preguntas que hoy presentamos vienen especialmente motivadas porque hace cosa 
de un mes nuestro grupo municipal hizo unas preguntas en la comisión informativa de 'gestió 
del espai public', concretamente la comisión del 25 de septiembre. Y en una siguiente 
comisión de la semana pasada reclamamos las correspondientes respuestas y nos dijeron 
que nos las habían hecho llegar. No es que dudemos de ello, pero a día 5 de noviembre 
podemos confirmar que no se nos ha facilitado la información que solicitamos en dicha 
comisión, desconocemos si dicha información se habrá extraviado por el camino pero que no 
nos ha llegado es una realidad.  

Eran preguntas en relación al control y seguimiento que se hace por parte del Ayuntamiento 
de los establecimientos de la ciudad. También preguntábamos en materia de licencias de 
actividades qué control se hacía desde los servicios municipales. El concejal del gobierno, el 
señor Jerez comento que se hace una inspección y si se cree conveniente, un control 
sanitario. Y es por eso que instamos a pedir más información.  

Es por eso que desde el Grupo Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) en el 
Ayuntamiento de Mataró, formulamos los siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es el control y cada cuando se hace de los establecimientos de restauración y todos 
aquellos de venda de productos alimentarios?  

- ¿El Gobierno Municipal afirma que los establecimientos alimentarios de la ciudad cumplen 
todos los requisitos necesarios?  

- En materia de licencias, ¿estos últimos 3 años se ha detectado algún establecimiento (de 
cualquier tipología) que no tuviera licencia de actividad?  

- Si es así, ¿cuál es el procedimiento que se hizo por parte de la administración competente?” 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, exposa que en relació al control dels establiments, 

l’Ajuntament té una línea específica dins del programa que es pot consultar a la Web, i que 

consisteix en l’ inspecció dels establiments d’alimentació en funció del risc sanitari que pugui 

representar, d’aquesta manera tenim una foto dels establiments que cal inspeccionar donat 

que no dona temps de fer-ho en el 100% d’ells. La classificació del risc és fa dins dels 

paràmetres consensuats amb la Diputació de Barcelona, per tant són resultats homologats. 

Per tant prioritzem els que impliquen més risc a la població. Classifiquem, prioritzem i 

inspeccionem. Dels 1350 establiments que hi ha a la ciutat s’han classificat 1242 i tots s’han 

visitat. Si es detecten anomalies s’aixeca acta d’inspecció i s’inicia el procés administratiu per 

ordenar la correcció de les mateixes. Se li dona al responsable del establiment diferents 

terminis per esmenar les instal·lacions, després del termini es visita de nou l’establiment, sí 
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està resolt entrarà en el programa anual vinent i si no s’obre expedient amb imposició de 

multa i s’ordenen noves inspeccions. Referent al compliment dels requisits, tenim uns 

indicadors pel compliment d’aquesta normativa i els resultats s’exposen anualment per fer 

comparacions intermunicipals amb la Diputació de Barcelona i es poden consultar en el seu 

portal. Durant el 2017 han hagut un 18,6% de requeriments emesos per cada 100 

establiments inspeccionats, un 2,2% amb mesures cautelars i 8,8% sancionats sobre el total 

dels establiments inspeccionats. En relació a les llicències, s’han tramitat 164 expedients 

durant el 2018 per manca de llicència d’activitats per tant incoem expedient disciplinari i 

requerim la legalització de l’activitat en un mes de termini, en cas d’incompliment s’imposa 

multa per incompliment del primer requeriment; sí hi ha molèsties veïnals per sorolls, olors, 

etc. Es fa inspecció municipal per comprovar el compliment de la normativa.  

 

 

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

gràcies per la resposta i agrairia que ens la fessin arribar per escrit. Pregunto tot això de 

manera oberta perquè normalment si hi ha queixes de veïns o peticions ho faig de manera 

interna per no molestar a les Comissions informatives amb precs i preguntes i anar 

directament al servei municipal. Però segons quines peticions o preguntes que es fan, com 

per exemple la que vaig fer sobre si tenia llicència d’activitats un establiment del que 

sospitaven clarament els veïns, encara no he tingut resposta. Això és una deixadesa de 

funcions del govern municipal molt greu.  

 

 

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL CANVI DE 

CRITERI DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I LA DISCRIMINACIÓ A 

LES FAMÍLIES DE MATARÓ.  

 

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

Ciudadanía, presenta la pregunta següent: 
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“Desde el pasado 22 de octubre obtenemos noticias por parte del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya dirigido a la dirección de los centros de educación especial de los 
centros de Mataró, como las Aigües y l’Arboç. A partir de ahora no se subvencionará ni el 
transporte ni el servicio de comedor escolar pasando directamente a las familias. Esta 
discriminación es aun más grave a diferenciar los alumnos de familias que viven en Mataró de 
los alumnos que residen en  otras localidades de fuera de Mataró.  
 
Cuando estos niños por sus características, aunque sean de Mataró algunos tienen 
dificultades para llegar a sus respectivos centros de estudios creando graves problemas a 
muchas familias. Además el servicio de comedor en dichos textos de educación especial está 
considerado como parte importante de la formación y con implicaciones pedagógicas claras. 
 
Ante esta discriminación y esta situación preguntamos a este Gobierno Municipal: 
 

1. ¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno Municipal? 
2. ¿Qué actuaciones ha hecho? 
3. ¿Cuál es la situación de este contencioso?” 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, manifesta que ha parlat amb les escoles, amb les AMPA’s de 

l’Arboç i les Aigües, he fet arribar una carta als Serveis Territorials i espero que la resposta 

sigui afirmativa i reconsiderin el canvi de criteri la propera setmana que tenim la reunió, així 

demano a tots els portaveus que tenim en la reunió de grup d’educació que anem tots a una, 

perquè és comparable al greuge que va haver amb els preus desorbitats dels casals d’estiu 

per a nens dels centres d’educació especial. Sabem de primera mà les dificultats que tenen 

de deglució, al·lèrgies, etc.. d’aquests nens, a l’Arboç, hi ha 48 que tenen paràlisis cerebral i 

tenen molts problemes a l’hora de menjar i no es comparable amb l’ajut que es demana en 

una escola ordinària. Per tant els demano que en funció de la resposta que tinguem de 

Serveis Territorials, anem tots a una per demanar un canvi de criteri.    

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que no volia personalitzar però aquest tema em va deixar descol·locat quan 

m’ho va explicar la Sra. Carmen Polvillo, és molt preocupant, inclús es discrimina als nois de 

Mataró respecte a altres poblacions. Estarem expectants i dir que l’escola de les Aigües ja 

està repartint entre els alumnes un imprès per sol·licitar l’ajut al Consell Comarcal tot i que 

segur no la rebrà quasi ningú perquè són altres criteris.  
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:35 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 
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