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ACTA NÚM. 07/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE MAIG DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia deu de maig de dos 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CiU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt  núm.3 de l’ordre del dia 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO Regidora no adscrita   
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Són excusats el Sr. Juan Manuel Vinzo Gil, regidor del grup municipal Socialista i la Sra. 

Dolors Guillen Mena, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.. 

 

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 

4120/2018 de 7 de maig 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 10 de maig  de 2018 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper 
dijous 10 de maig de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de a sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2018. 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 
3 Presentació dels Informes anuals del Defensor del Ciutadà de Mataró anys 2016 i 2017. 
 
4 Aprovar la modificació de designa de  representants de l’ajuntament de Mataró en el 

Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.   
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5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 4062/2018 de 7 de maig, de nomenament 
representants municipals en entitats privades. 

 
  
 
 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la 

morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat 
en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primet trimestre de l’exercici 
2018 

 
7 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 
2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018. 

 
 
 Servei d’Ingressos 
 
8 Aprovació dels preus públics de la Direcció d'Ensenyament per al curs 2018-2019. 
 
9 Aprovació dels preus públics de la Direcció de Cultura per al curs 2018-2019. 
 
 
 
 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
10 Rectificació àmbit de la suspensió de llicències en motiu de la Modificació puntual del 

Pla general d’ordenació relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats 
industrials i terciàries.      

 
11 Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup 

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

 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la 

creació d’una beca en memòria d’en Terri de Mataró. 
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13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

per tal que l’ajuntament de Mataró facilitti un suport alternatiu a la tanca del Parc Vell 
de Mataró pels anuncis de les entitats 

 
14 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i  la CUP 

per impulsar una carta de compromís amb l’habitatge social. 
 
15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per 

garantir la neutralitat dels actes organitzats pel Consistori. 
 
16 Proposta dfe Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al dret a morir dignament. 
 
17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre la millora de la promoció museística de la ciutat. 
  
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía per a la promoció de l’artesania i la recuperació dels oficis perduts al 
municipi. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en 

relació al contracte de manteniment i millora de les voreres a la via pública. 
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el projecte de l’Espai de les Arts. 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi que 

aquest ajuntament informi sobre les tasques de coordinació que realitza en el marc de 
NOVA ESCOLA XXI, d'acord amb les revelacions sorgides de la lectura de l'agenda 
personal i manuscrita del Sr. Josep Maria Jové (Secretari general de la vicepresidència, 
Economia i Hisenda del Govern del Sr . Puigdemont) 

 
22 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a la zona polivalent 

de Cerdanyola i els seus usos vers el barri. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la zona d’oci del Pla d’en Boet. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la corresponsalia de Televisió de Catalunya a les comarques del Maresme, Vallès 
Oriental i Vallès Occidental a Mataró. 

 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a l’obertura dels 

patis oberts a la ciutadania. 
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26 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre 
l’obertura del pati de l’escola Angeleta Ferrer. 

 
27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es tingui 

una especial cura amb els espais habilitats per a gossos sense lligar “correcans”. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es faci 

l’homenatge a les víctimes de la banda terrorista ETA prevista fa anys. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els 

nomenament regidors oposició per fer de jurat al concurs d’idees del Pla d’Impuls del 
Centre.   

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

l’aparcament al Passeig Marítim. 
 
 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 
 
 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2018.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  
No hi han assumptes a tractar. 
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DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Victor Manuel Paramés, regidor del grup 

municipal de Ciutadans- Partido de la Ciutadania. 

 

3  - PRESENTACIÓ DELS INFORMES ANUALS DEL DEFENSOR DEL 

CIUTADÀ DE MATARÓ ANYS 2016 I 2017. 

 

El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta els informes anuals 

del Defensor del Ciutadà de Mataró dels anys 2016 i 2017 : 

 
 
“Bona tarda a tothom, 
 
És sabut que la tasca dels Defensors o Síndics, es centra en l’àmbit del dret a una bona 
administració, és a dir, que les seves actuacions, valoracions o decisions van més enllà de 
l’estricte àmbit jurídic quan revisen l’actuació municipal, per ajudar a la seva transparència i al 
seu bon govern. 
 
L’oficina recull la queixa del ciutadà, la tramita, obté la informació necessària i, finalment, la 
resol, amb l’ànim de col·laboració amb l’administració, per corregir i millorar les eventuals 
deficiències, esmenant les equivocacions o insuficiències que es puguin detectar a través de 
les seves actuacions o decisions, mai vinculants, dirigides als diferents Serveis de 
l’Ajuntament de Mataró i, al propi ciutadà. 
 
El defensor no té, ni exerceix, cap mena de poder, perquè no té la facultat de canviar 
decisions o informes. Tan sols disposa de l’autoritat que es pugui derivar d’una simple 
recomanació, del sentit comú, de la lògica i l’equitat, aspectes aquests tots ells emmarcats 
dins del denominat dret a una bona administració, anant més enllà de les estrictes 
interpretacions jurídiques o jurisprudencials i, per descomptat, més enllà de fórmules 
estereotipades o els automatismes. 
 
A l’any 2016 l’estructura municipal va començar a adaptar-se a les exigències de la Llei 
19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
El compliment de la nova regulació comporta un gran canvi, no només intern dels 
Ajuntaments, sinó també en el tracte i relació entre el ciutadà i la Corporació. 
 
Aquesta adaptació s’està portant a terme en un marc econòmic desfavorable, de reducció 
d’estructures, de personal, etc., i sense disposar encara del desplegament reglamentari mes 
enllà del Decret 17/2015 de 28 de juliol sobre Grups d’Interès o el decret Llei 1/2017 de 14 de 
febrer. 
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Des del meu punt de vista, el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania 
serà la clau de volta en la nova situació jurídica i, encara que estiguem en un moment de 
canvi i adaptació, cal començar a difondre’l i explicar-lo. 
 
Un exemple: tot i la política de silenci que puguin practicar algunes administracions en alguns 
àmbits i que els Defensors considerem una mala praxis i contrària al dret a una bona 
administració, la manca de resposta a una sol·licitud d’accés es considera acceptada, si no 
obté resposta dins del termini marcat. És el denominat silenci positiu, que col·loca el ciutadà 
en el centre de l’activitat administrativa i que, des del meu punt de vista, s’hauria d’estendre a 
més àmbits i situacions. 
 
Aquesta normativa comporta també l’obligació de fer i aplicar Codis Ètics, disposar d’una 
administració electrònica eficient, d’adaptar les Cartes de Serveis existents que, per cert i 
també és destacable, passen a tenir el contingut d’un dret subjectiu, és a dir, són exigibles 
pels ciutadans als tribunals en els seus propis termes i, evidentment, a establir els Codis de 
Conductes, on es determinen els principis ètics i regles de comportament, publicació de les 
agendes, definint les conductes acceptables o que no ho són, les regles d’imparcialitat a 
seguir, creant un sistema d’adhesió explícita i sota el control i vigilància d’un Comitè d’Ètica, 
que pugui atendre les denúncies que es formulin i pronunciar-se sobre el règim disciplinari i 
les sancions. 
 
Obliga també a la millora de la qualitat normativa, a fer les normes entenedores, a fer 
publicitat activa de la pròpia activitat, creant estructures d’accés a la informació, a disposar i 
oferir permanentment actualitzada tota la informació publicada. 
 
En definitiva, tota aquesta adaptació ens porta a una millor qualitat en la prestació dels serveis 
per part de tota l’administració, local i autonòmica, a la fixació d’estàndards de qualitat 
jurídicament avaluables i exigibles, a una plena aplicació i efectivitat del dret a una bona 
administració que, com deien, és l’àmbit principal on es mouen les defensories i sindicatures 
locals. 
 
Per acabar aquesta presentació, no podem deixar passar l’oportunitat de mostrar la satisfacció 
pel fet que els treballs, segur que intensos, de la Comissió designada per aquest Ple, hagin 
permès que ens aquests dies s’hagi ja presentat el Codi de Conducta i Bon Govern de 
l’Ajuntament de Mataró. Enhorabona als seus membres i col·laboradors. 
 
És sens dubte una bona eina de millora de l’administració municipal i un pas endavant en la 
protecció dels drets dels ciutadans.” 
 
 

 

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

la feina duta a terme però troba a faltar un detall actualitzat de les gestions i queixes 

realitzades durant el 2017. Ens hem quedat al 2016 i al pas que anem el proper informe es 

lliurarà en el pròxim mandant, quan potser alguns de nosaltres no siguem aquí. La figura del 

defensor del ciutadà hauria d’estar més en sintonia, amb el desplegament de la Llei de 
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Transparència. L’aproximació a la ciutadania, la difusió de la tasca del defensor del ciutadà, 

necessita, ho dic pel Govern Municipal, de més recursos i d’una major visibilitat, que ara 

mateix no té. Si es tenen en compte aquestes consideracions, possiblement el servei que 

presta el defensor del ciutadà millorarà substancialment. 

 

 

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

felicita al defensor, Sr. Puigderajols, per la feina feta. Lamentem, i no va pel defensor, sinó pel 

Govern d’ aquesta ciutat, que veiem el informe presentat, es detecta un canvi substancial en 

aquests últims anys pel que fa referència a la relació que han de tenir els administrats amb el 

govern de la ciutat, Pensem que el defensor precisament hauria pogut jugar un paper molt 

més important i que els governs que ha tingut la ciutat en els últims anys no ho ha permès. 

Veient l’informe i el número de tràmits que s’han fet i com han disminuït aquests, és evident 

que ha hagut un canvi important en quant a la relació entre els administrats i la administració 

municipal, hauríem d’haver decidit ja, com hauria de desenvolupar-se i de fer la seva feina la 

figura del defensor. Per tant toca emplaçar-nos a començar quan abans millor aquesta nova 

manera de relació que té molt a veure amb les xarxes, amb Internet, que sens dubte tenen 

molt a veure amb la disminució del número de queixes. 

 

 

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

Puigderajols la tasca que està desenvolupant com a defensor del ciutadà des de l’any 2001. 

La societat evoluciona i els problemes evolucionen i potser són uns altres i per aquest motiu 

voldria reivindicar en nom del nostre grup municipal, la figura del defensor si no volem que 

estigui com una floreta que queda bé en el currículum de l’Ajuntament de Mataró, és fer més 

efectiu i englobar dins del concepte d’oficina de drets civils, que és el projecte que s’estava 

treballant amb la regidora Martínez, perquè en la protecció dels drets dels ciutadans i que 

puguem posar-nos el segell de ciutat defensora dels drets humans, avui a l’any 2018, va més 

enllà que tinguem la figura del defensor del ciutadà. Crec que no només és un problema de 

mitjans sinó també de concepte, la figura del defensor està molt bé però si volem una ciutat i 

un ajuntament que defensi els drets humans dels ciutadans de Mataró, però també com a 

concepte global, caldria donar un pas més en aquesta figura de defensa dels drets de la 

ciutadania, entroncant.-lo també amb els serveis de mediació que tenim a l’Ajuntament, amb 



 9

els serveis de convivència, perquè es puguin defensar des de tots els àmbits els drets dels 

ciutadans. Em dona la impressió que des que la Sra. Martínez va deixar la regidoria ha quedat 

una mica mort. Fer bandera que som un Ajuntament que defensa els drets dels ciutadans és 

alguna cosa més que seguir mantenint la figura, únicament, del defensor del ciutadà. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, comenta que no és el primer cop que 

s’acorden coses en la junta de portaveus i ella s’assabenta en el ple. Ho tinc en compte i quan 

sigui el meu torn aixecaré obedientment la mà. Agraeixo la feina que està fent i que ha fet en 

tots aquests anys el Defensor del Ciutadà i escoltant les diferents paraules dels companys, 

faria una proposta, veient les deficiències que hi ha quant a mitjans o les funcions que pot 

desenvolupar el defensor, faria la proposta que es fes una reunió amb el defensor i els grups 

per fer un intercanvi i una valoració de com podria fer aquesta funció més adients o en més 

bones condicions. Si aquesta figura s’ha d’adaptar, a qui hem d’escoltar primer es a ell i les 

seves queixes i peticions. 

 

 

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

agraeix al Sr. Defensor la seva compareixença i recordar i explicar a tothom que aquest tema 

a part de la regidoria de convivència i civisme, s’ha treballat des de la comissió o s’hauria d’ 

haver treballat des de la comissió especial d’organització i participació. Aquesta comissió ha 

estat molt activa i ha tingut diferents fases. Una fase de modificació i esmenes del ROM, 

desprès per qüestions de participació, bàsicament centrats en els pressupostos participatius i 

en les darreres dues reunions es va tractar aquesta qüestió i en principi l’acord que vam 

prendre els grups municipals és: 

 

1. S’ha presentat un informe per part del cap del servei de participació i projectes 

tranversals per començar a estudiar aquesta figura. 

2. Demanar al propi defensor del ciutadà que ens passi algun informe de cara a quin 

seria el futur, la viabilitat, la forma que hauria de tenir aquesta figura. 
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Respecte a l’informe i l’anàlisi que fem de cara al futur li hem de reconèixer que darrerament 

no ha tingut els mitjans suficients per poder fer de la millor manera possible la seva tasca, en 

les darreres setmanes s’ha millorat aquesta situació i encara s’ha de millorar més, per tal que 

pugui fer la feina en les millors condicions, però tots som, d’alguna manera, corresponsables 

que no arribin tots el casos. Com a regidors hem obert molt canals que fan que el defensor del 

ciutadà perdi d’ alguna manera el pols de les queixes ciutadanes perquè no li arriben. 

 

 

 

4  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE DESIGNA DE  REPRESENTANTS 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSORCI GESTIÓ 

INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA.   

 

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

 
“Per acord plenari de 18 de gener de 2018 es va modificar la designació de representants 
municipals en el Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya en la qual l’Ajuntament 
participa en els seus òrgans de govern. 
 
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir la representant municipal Sra. 
Núria Moreno Romero pel Sr. Manuel Mas i Estela en el Consorci Gestió Integral Aigües de 
Catalunya. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el 
Ple ordinari de 18 de gener de 2018, en la forma següent: 
 
 
CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 2 

Regidor d’Espais Públics, Miquel Àngel Vadell Torres 
Suplent: President Consell d’Administració d’Aigües Mataró, SA, Manuel Mas i Estela  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

5  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 4062/2018 DE 7 

DE MAIG, DE NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 

ENTITATS PRIVADES. 

 

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

 

“DECRET 

4062/2018 de 7 de maig 

Assumpte: Nomenament de representants en entitats privades 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la designació de representants municipals 
en diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans 
de govern. 
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Vist el Decret de cartipàs de 6 d’octubre de 2017, cal procedir a nous nomenaments de 
representants de la Corporació en organitzacions supramunicipals en les quals l’Ajuntament 
participa en els seus òrgans de govern. 
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 
Primer.-   Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el Ple 
ordinari de 8 de juliol de 2015, en relació a diferents organitzacions supramunicipals, en la 
forma següent: 
 
AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA 
Nombre de representants: 1  
Rosa Maria Busqué Bonamusa, Cap de Projectes de Serveis Territorials 
 
 
ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 
Nombre de representants: 2  
 
Alcalde - David Bote Paz 
Núria Moreno Romero,  Regidora de Desenvoupament Econòmic i Territori 
Suplent:  Àngel Remacha Grimal, Director d’Ocupació i Promoció Econòmica   
 
ASSOCIACIÓ CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU  
Nombre de representants: 1  
Núria Moreno Romero, Regidora de Desenvoupament Econòmic i Territori 
Suplent: Mireia Ràfols Tomàs, Cap d’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
 
 
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
Nombre de representants : 1  
Miquel Àngel Vadell Torres, Regidor d’Espais Públics i Medi Ambient 
Suplent: Lluïsa Boatell Boba, Cap secció de Medi Ambient                                                          
 
 
XARXA LOCAL DE CONSUM 
Nombre de representants : 1  
Juan Manuel Vinzo Gil, Regidor de Drets Socials i Serveis a les Persones 
Suplent: Maria Luisa Merchàn Cienfuegos, Regidora d’Esports i Polítiques de Gènere 
 
 
ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM  
Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 
Alcalde – David Bote Paz 
Suplent:  Núria Moreno Romero, Regidora de Desenvoupament Econòmic i Territori  
 
 
ASSOCIACIÓ XARXA TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA  
Núria Moreno Romero, Regidora de Desenvoupament Econòmic i Territori 
Suplent: Àngel Remacha Grimal, Director d’Ocupació i Promoció Econòmica   
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ASSOCIACIÓ DE COL.LECTIVITATS TÈXTILS D’EUROPA (ACTE)  
Nombre de representants: 1  
Núria Moreno Romero, Regidora de Desenvoupament Econòmic i Territori 
Suplent: Emma Feriche Bartra, Cap Serveis Empresarials Fundació Tecnocampus 
 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri” 
 
 

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Servei de Gestió Econòmica 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 6 i 7 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

6  -  INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL PRIMER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 

 

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

presenta el següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 



 14 

 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 1r trimestre de 
2018. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 
 
 

 
 
 

Resum de pagament realitzats en el 
primer trimestre

Període mig de 
pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments
Ajuntament de Mataró 52,54 2.495
CMAC 55,30
Consorci Xarxa Act. Culturals 37,51
Aigües de Mataró 51,63
Fundació Hospital 9,32
Fundació Tecnocampus 46,16
Fundació Unió de Cooperadors 7,47
Mataró-Audiovisual 30,48
Parc Tecnocampus 52,85
PUMSA 31,87
TOTAL 49,84 5.261

Dins del període legal de pagament

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 49,84 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.261  pagaments, 
d’import global 13.519.889,55 €. 
 
 

 
 
 

 
Durant el 1r trimestre de 2018, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.    Pagaments realitzats en el 1r trimestre  
de 2018 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 
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Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del primer trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 24,96 2.184 4.314.075,21 65 57.287,09
CMAC 18,93 21 23.097,84 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 16,96 24 12.879,60 0 0,00
Aigües de Mataró 57,41 208 766.299,40 123 544.723,76
Fundació Hospital 27,53 12 6.904,06 2 196,03
Fundació Tecnocampus 62,27 146 144.471,17 25 128.296,90
Fundació Unió de Cooperadors 0,00 2 395,75 0 0,00
Mataró-Audiovisual 11,82 23 12.174,36 0 0,00
Parc Tecnocampus 36,01 30 132.845,50 9 31.427,90
PUMSA 19,00 97 173.353,23 3 170,00
TOTAL 33,33 2.747 5.586.496,12 227 762.101,68

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al 
final del trimestre

Fora del període legal de pagament 
al final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 33,33 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.747 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 5.586.496,12 €. 
 
 

 
 
 

2014 PMP global variació
* setembre 20,35
* octubre 21,05 0,70
* novembre 21,71 0,66
* desembre 16,97 -4,74
* 2015 PMP global variació
* gener 17,98
* febrer 26,91 8,93
* març 19,42 -7,49

abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14
octubre 8,31 -9,67
novembre 8,67 0,36
desembre 1,65 -7,02

2016 PMP global variació
gener 15,27
febrer 8,11 -7,16
març 2,02 -6,09
abril 5,57 3,55
maig 5,40 -0,17
juny 4,98 -0,42
juliol 3,65 -1,33
agost 4,57 0,92
setembre 11,57 7,00
octubre 4,40 -7,17
novembre 3,87 -0,53
desembre -4,41 -8,28

2017 PMP global variació
gener 12,32 
febrer 9,49 -2,83
març 2,94 -6,55
abril 7,93 4,99
maig 11,70 3,77
juny 10,66 -1,04
juliol 8,15 -2,51
agost 11,99 3,84
setembre 17,79 5,80
octubre 11,18 -6,61
novembre 6,15 -5,03
desembre 0,82 -5,33

2018 PMP global variació

gener 15,45 

febrer 9,26 -6,19
març 2,38 -6,88

Evolució PMP global*

 
 

(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.  

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 

 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda als companys 

de partit que continuen a les presons i exiliats, per raó de les seves idees. Lloar com sempre, 

en aquest punt de l’àrea econòmica, la qualitat dels documents que han presentat i reconèixer 

la feina del director econòmic financer. Efectivament, els informes sobre terminis de pagament 

són correctes i estan dins dels terminis, però com ha dit el Sr. Jerez, el càlcul es fa sobre 

5.261 factures que són les que estan pagades dins del termini legal, falten 2.001 factures més 

que estan fora del termini legal i fan un total de 7.262 i si es comptabilitzessin aquestes 2000 

factures empitjoraria una mica el termini de pagament. Insisteixo són número molt bons els 

que presenta l’Ajuntament però como sempre penso que hi ha encara un marge de millora 

significatiu en aquest aspecte. 

 

 

 

7  -  COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012, 

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 

 

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

presenta el següent: 
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“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2018.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
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Servei d’Ingressos 
 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8 i 9 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

8  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA DIRECCIÓ 

D'ENSENYAMENT PER AL CURS 2018-2019. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“La Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per al curs 2018-2019:  
 
I) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA : 
 
1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Escola Municipal de Música pel curs 

2018-2019. 
 

PROGRAMES PREU 
Iniciació 1 (4 anys) 208,00 €/curs 
Iniciació 2 (5 anys) 239,00 €/curs 
Iniciació 3 (6 anys) 264,00 €/curs 
Iniciació 4 (7 anys) 264,00 €/curs 
Ensemble de Menuts 264,00 €/curs 
Bàsic 1 472,00 €/curs 
Bàsic 2 573,00 €/curs 
Aprofundiment 731,00 €/curs 
Avançat 1 (Individual) 827,00 €/curs 
Avançat 2 (Individual) 1.035,00 €/curs 
Preparació Accés Grau Superior (amb instrument) 2.090,00 €/curs 
PAGS (sense instrument) 1.260,00 €/curs 
Cor Adults 264,00 €/curs 
Cor de Petits (5-7 anys) 157,00 €/curs 
English Choir 208,00 €/curs 
Cor Escènic (8-11 anys) 208,00 €/curs 
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Cor Jove Escènic (12-17 anys) 264,00 €/curs 
Cor a Capella (a partir de 12 anys) 264,00 €/curs 
Orquestra Escoles Orquestrals   193,00 €/curs 
Música en família 315,00 €/curs 
Música a mida (instrument + conjunt) 910,00 €/curs 
Assignatura complementària sense instrument 325,00 €/curs 
Segona assignatura complementària sense instrument 264,00 €/curs 
Música a Mida (conjunt) per FA i PAGS (per activitat) 264,00 €/curs 
 

Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 

 
 
 
2. Aprovar els preus públics de les activitats extracurriculars que es relacionen per 

l’Escola Municipal de Música pel curs 2018-2019. 
 
 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS PREU 
Cursos i tallers 6,10 €/hora 
Classes magistrals               6,10 €/hora 
 
 
 
3. Aprovar les següents reduccions sobre les quotes dels programes de l’Escola 

Municipal de Música de Mataró pel curs 2018-2019: 
 

CONCEPTE REDUCCIÓ 
Dos membres mateixa unitat familiar 10% 
Tres membres mateixa unitat familiar 15% 
Quatre membres mateixa unitat familiar 20% 
Bonificació social (amb informe Benestar Social) 75% 
Alumnes amb NEE (instrument) 47% 
Situació d'atur de l'alumne  20% 
Situació d'atur dels dos progenitors 25% 
Segon instrument en grup 25% 

  
Les reduccions de quota no poden acumular-se. 
 
 
4. Aprovar els següents preus del servei de préstec d’instruments musicals propietat de 

l’Escola Municipal de Música de Mataró pel curs 2018-2019: 
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CONCEPTE PREU MENSUAL 
Ús instrument primer any assistència escola 7,10 € 
Ús instrument segon any assistència escola 9,10 € 
Ús instrument tercer i posteriors anys assistència escola                                11,20 € 
 
 
 
5. Aprovar les següents normes de devolució d’ingressos: 

 
· Supòsits de devolució de la quota: 
 

1. En el cas que l’activitat no s’hagi dut  a terme per raons imputables a l’Ajuntament, 
l’alumne/a tindrà dret a la devolució de la quota abonada. 
 

2. L’alumne/a que no ha pogut  assistir a cap classe durant tot un mes  sencer per 
motius de força major degudament acreditats, tindrà dret a la devolució de la quota 
corresponent a un mes. 
 
S’entén que és causa de força major un motiu mèdic del propi alumne degudament 
justificat 

 
El termini per sol·licitar la baixa del rebut mensual i aportar la justificació serà el últim dia del 
mes següent al mes que es demana la devolució o baixa del rebut. 
 
 
 
6. Derogar el preu públic de la Coral Escolar, de 190,00 €/curs, ja que no es preveu 

programar-lo pel proper curs. 
 
 
II) SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola bressol per el 
curs 2018-2019. 

 
 
 
“ -  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: 

 Infants de 0-3 anys ………………………………….           1.535,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (mitja jornada matí)……………...             850,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (mitja jornada tarda)……………...             650,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (intensiu 5 hores)............................          1.205,00 €/curs 

Infants d’1-3 anys (intensiu 6,5 hores, menjador inclós).          2.550,00 €/curs 
 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
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La Direcció d’Ensenyament aplicarà reduccions del 10% de la quota escolar, en cas de 
coincidir dos germans escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans. 
 
 
-  SERVEI DE PERMANÈNCIES: 
 ½ h. Permanència fixa……............. ………………………….                      23,30 € 

½ h. Permanència esporàdica……………………………......….                       3,55 € 
 
 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants 0-3 anys (5 dies/setmana)..........................................    162,00 € 
Abonament infants 0-3 anys (5 dies/set., per jornada intensiva)…...........    103,50 € 

 
Abonament infants 0-3 anys (4 dies/setmana)...............................….......     147,00 € 
Abonament infants 0-3 anys (4 dies/set., per jornada intensiva)…...........       94,50 € 
 
Abonament infants 0-3 anys (3 dies/setmana)…......................................     122,50 € 
Abonament infants 0-3 anys (3 dies/set., per jornada intensiva)…...........       78,00 € 
 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia)................................................           10,75 € 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia, per jornada intensiva)......... ...         6,90 € 
 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies).............................................         105,50 € 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies, per jornada intensiva).........           67,50 € 

   
Preu dia menjador servei de vacances de 0-3 anys..................................       10,75 € 
 
Preu menú personal docent.......................................................................        4,15 € 

- SERVEI DE VACANCES (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA) 
   

Preu servei alternatiu jornada completa (0-3 anys)…..                         10,25 €/dia 
Preu servei alternatiu jornada intensiva (0-3 anys)…..                           7,90 €/dia 
Preu servei alternatiu mitja jornada (0-3 anys)….........                           5,15 €/dia 

 
- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA 
   

Preu inscripció trimestral...........................................…........                          15,20 € 
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2. Aprovar les següents normes sobre la devolució d’ingressos: 

 
· Supòsits de devolució de la quota: 
 
1. Devolució de la quota mensual: 

 
Quan l’infant  no ha pogut  assistir a cap classe durant tot un mes sencer per motius de 
força major degudament acreditats, tindrà dret a la devolució de la quota corresponent 
a un mes. 
 
S’entén que és causa de força major un motiu mèdic del propi alumne/a degudament 
justificat. 

 
El termini per sol·licitar la baixa del rebut mensual i aportar la justificació serà l’últim dia 
del mes següent al mes que es demana la devolució o baixa del rebut. 

 
2. Devolució de matrícula: 
 
En el cas que es sol·liciti la baixa del servei de l’Escola abans de començar el curs, o 
en cas de matrícula viva, es sol·liciti la baixa abans de l’inici d’escolarització de l’infant, 
procedirà la devolució de l’import pagat de la matrícula. La sol·licitud s’haurà de 
formular  en el termini màxim de deu dies des del començament del curs o en cas de 
matrícula viva, des de la data d’inici d’escolarització de l’infant. “ 
 

 
III) PREUS  PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA: 
 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Institut Miquel Biada per el curs 2018-
2019. 

 
“ PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA 
 

Preu 
1r ESO 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 82,00 € 
Material escolar 38,54 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

142,00 €/curs 
 
2n ESO 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 82,00 € 
Material escolar 38,54 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

142,00 €/curs 
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3r ESO 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 82,00 € 
Material escolar 38,54 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

142,00 €/curs 
 
 
4t ESO 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 82,00 € 
Material escolar 38,54 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

142,00 €/curs 
 
1r BATXILLERAT 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora centre (matèries 
comunes) 62,00 € 
Material escolar 40,04 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

123,50 €/curs 

Preu per matèria o assignatura 1r Batxillerat 12,35 € 

2n BATXILLERAT 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 31,00 € 
Material escolar 39,54 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

92,00 €/curs 

Preu per matèria o assignatura 2n Batxillerat 9,20 € 

CICLES FORMATIUS GRAU MIG 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 0,00 € 
Material pràctiques 102,54 € 
Material de suport als cicles 68,00 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

192,00 €/curs 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 
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Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 0,00 € 
Material pràctiques 168,54 € 
Material de suport als cicles 90,00 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

280,00 €/curs 

 
CURS PREPARACIÓ ACCÉS A CF 
SUPERIORS 
Agenda escolar 3,13 € 
Carpeta escolar 3,33 € 
Activitats escolars fora del centre 31,00 € 
Material pràctiques 97,54 € 
Material escolar 45,00 € 
Plataforma de gestió integral 15,00 € 

195,00 €/curs 

Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula de fins un terç de les Unitats 
Formatives d'un curs) 64,00 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula d'entre un i dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 128,00 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula de més de dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 192,00 € 

Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula de fins un terç de les Unitats 
Formatives d'un curs) 93,50 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula d'entre un i dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 187,00 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula de més de dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 280,00 € 
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Preus públics Assessorament i Reconeixement 
 
Servei d’assessorament en la formació  
Professional del sistema educatiu            61,00 € 
 
Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
Assolits mitjançant l’experiència laboral o en 
Activitats socials (preu per unitat formativa títols LOE)          18,30 € 
 
 
Altres preus públics 
 
Cursos no reglats (preu mòdul/h)           41,00 € 
 
 

2. Aprovar les següents normes sobre la devolució d’ingressos: 
 

“ · Supòsits de devolució de la quota: 
 
En el cas que l’alumne/a no realitzi una activitat per motius mèdics, laborals  degudament 
acreditats, o bé per inhabilitació (alumne/a obligat/da a canviar de centre), o per recomanació 
d’inspecció educativa, tindrà dret a la devolució del percentatge de la quota abonada en funció 
del cas: 
 

- 100% de la quota en el cas que l’alumne/a es doni de baixa abans de l’inici del curs, o 
bé fins el 31 d’octubre si el curs ja ha començat. 
 

- 75% de la quota en el cas que l’alumne/a es doni de baixa del curs entre l’1 de 
novembre i el 31 de desembre. 
 

- 50% de la quota en el cas que l’alumne/a es doni de baixa del curs entre l’1 de gener i 
el 31 de gener. 
 

- 25% de la quota en el cas que l’alumne/a es doni de baixa del curs entre l’1 de febrer i 
el 31 de març. 

 
L’alumne/a que es doni de baixa del curs a partir de l’1 d’abril no tindrà dret a cap devolució de 
la quota.  
 
La devolució s’haurà de demanar en el termini màxim d’un mes de la data de notificació de la 
baixa del curs. “ 
 
 
IV) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ TRES ROQUES: 
 
Es proposa l’adopció del següents acords: 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per el Centre de Formació Permanent 
Tres Roques per el curs 2018-2019. 
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CURS PREU HORA 

Cursos de millora de les competències personals 3,05 € 

Cursos de formació professionalitzadora 3,55 € 

Cursos de suport familiar 4,05 € 

Cursos d’ampliació cultural 4,55 € 

Cursos intensius d’estiu Tres Roques 2,55 € 

 
 

2. Aprovar les següents normes per la devolució d’ingressos al CFP Tres Roques: 
 
· Supòsits de devolució de la quota: 
 

1. En el cas que l’activitat no s’hagi dut a terme per raons imputables a 
l’Ajuntament, l’alumne/a tindrà dret a la devolució de la quota abonada. 
 

2. En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, l’alumne/a renunciï a la 
realització d’aquesta per motius de força major degudament acreditats, tindrà 
dret a la devolució de la quota abonada. S’entén que hi ha motius de força 
major quan son per raons mèdiques de la mateixa persona o qüestions laborals 
degudament justificades. 

 
3. En el cas que l’alumne/a hagi assistit a alguna sessió de l’activitat, no tindrà 

dret a cap devolució de la quota abonada, el preu públic es merita complet. 
 
El termini per justificar que no ha meritat el preu públic per causa de força major i tenir dret a 
la devolució de l’import pagat, és de quinze dies  a comptar des de la data de l’inici de 
l’activitat formativa. En el cas d’inscripcions fora de termini, es podrà demanar la devolució 
dels rebuts fins quinze dies a comptar des de la data d’inscripció. “ 
 
 
V) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ PER A ADULTS CAN NOÈ: 
 
Es proposa introduir els següents supòsits de devolució de la quota: 
 
“ Supòsits de devolució de la quota: 
 

1. En el cas que l’activitat no sigui dut a terme per raons imputables a 
l’Ajuntament, l’alumne/a tindrà dret a la devolució de la quota abonada. 
 

2. En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, l’alumne/a renunciï a la 
realització d’aquesta per motius de força major degudament acreditats, tindrà 
dret a la devolució de la quota abonada. S’entén que és causa de força major, 
motius mèdics o qüestions laborals degudament justificades. 
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3. En el cas que l’alumne/a canviï de curs, tindrà dret a la devolució de la part 
proporcional de la diferència de preu entre un curs i l’altre. 

 
El termini per justificar que no ha meritat el preu públic per causa de força major i tenir dret a 
la devolució de l’import pagat, és d’un mes des de la data de l’inici del curs i des del canvi de 
curs en el darrer cas. “ 
 
Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa 
també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern  PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola Municipal de Música, continguts en les activitats 
d’Educació, per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics del servei d’Escola Bressol, continguts en les activitats 
d’educació, per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics de l’institut Miquel Biada, continguts en les activitats 
d’educació, per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Quart.- Aprovar els preus públics del centre de formació Tres Roques, continguts en les 
activitats d’Educació, per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Cinquè.- Aprovar els preus públics del centre de formació per a adults Can Noè, continguts en 
les activitats d’Educació, per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Sisè.- Publicar el precedent acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que li ha cridat l’atenció al llegir els documents, quan es 

parla de moderat increment en els preus de d’Institut Miquel Biada per acomodar-lo als altres 

instituts de la ciutat; bé, si un 21,74% d’augment és un moderat augment doncs em sembla 

que ha filat massa prim Sr. Jerez, però en aquest cas, s’incrementen els preus públics en la 

ESO entre un 3,65 i un 4,22%, que és molt per sobre del IPC i un 5,75 en el primer i segon de 

batxillerat, crec que supera amb escreix el IPC i crec que són augments discutibles. En el cas 

de cicles formatius de grau superior, els increments de preu són superiors per acostar-los 

gradualment als preus aplicats pel Departament, però clar, es situen entre un 21,74 i un 8,33 

respectivament, depenent de a quin grau afecta. Per tot plegat i tot que la resta ens sembla bé 

en aquest punt ens abstindríem.  

 

 

 

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

sentit del vot en el punt 8 no serà afirmatiu, tenint en compte una cosa que ens preocupa que 

són els preus públics pel servei municipal de les escoles bressol pel proper curs 2018/2019. 

Per nosaltres és una qüestió molt important, que hem defensat en diverses ocasions. ÉS una 

mesura de conciliació per aquelles famílies que necessiten conciliar la seva vida familiar i 

laboral i creiem que avui el govern municipal tenia l’oportunitat de poder portar a terme una 

proposta a la baixa dels preus de les escoles bressols. Som conscients de l’esforç i l’aportació 

que fa aquest ajuntament per poder garantir aquest serveis municipal però també s’ha de ser 

conscient de l’aportació i esforç que fan aquestes famílies i el poc que ha fet i fa la Generalitat 

de Catalunya sobre tot des de la deriva independentista que va agafar el govern català que va 

preferir invertir tots els diners en consultes il·legals. Se de la importància d’aquest servei a la 

nostra ciutat perquè ho he viscut i ho estic vivint en primera persona. També sóc conscient 

que moltes famílies malgrat estar treballant, disposar d’aquest servei els suposa un cost que 

en moltes ocasions no els permet arribar d’una forma digna a final de mes. Votarem 

contràriament perquè des de Plataforma per Catalunya sempre hem defensat i seguirem 

defensat la gratuïtat de l’escola bressol a totes aquelles famílies que puguin demostrar que 

realment necessiten disposar d’aquest servei. Votarem afirmativament els preus públics per la 

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

que els increments de bona part dels preus públics relatius a ensenyament i també els de 

cultura es situen al voltant de l’augment interanual del IPC. Nosaltres voldríem fer èmfasis a la 

necessitat d’abordar la política de bonificacions actual i això ho lliguem amb la nostra 

reclamació que ja varem fer en el tràmit d’aprovació de les ordenances fiscals. Pensem que és 

important i urgent desplegar un criteri global de tarifació progressiva perquè les persones 

paguin en funció del seu poder adquisitiu. D’aquesta manera, pensem que podríem ponderar 

molt millor la política de preus públics actual. En aquest sentit anuncio que el nostre vot, tant 

als preus públic d’ensenyament com els de cultura, serà el d’abstenció. 

 

 

 

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

creu que s’haurien de tractar de manera diferent el punt de l’escola bressol, del Viada i el que 

té a veure amb l’escola de música. No he sabut trobar la cobertura de costos de l’escola 

d’adults de Can Noé, però sí que ens ha cridat l’atenció la cobertura de costos de les altres 

entitats i ens crida molt l’atenció que la part que cobreixen dels imports més alta d’aquests 

preus que ens porten ara, coincideix amb les escoles bressol; concretament els pares 

sufraguen un 36% del cost d’una plaça d’escola bressol mentre que a l’escola de música o al 

Tres Roques es parla d’un 30%. Per nosaltres hi ha prioritats i en tot cas això hauria d’estar 

invertit. Al Viada estem comparant amb una etapa obligatòria els altres ensenyament no són 

obligatòries, la cobertura de costos que ens expliquen és del 99%, entenem l’argumentació 

que fan que s’ha d’igualar pel que fa al Departament d’Ensenyament. També es veritat que si 

ens hem de igualar pel que fa al Departament d’Ensenyament, no entenc quin interès pot tenir 

per la ciutat donar aquest servei des de l’Ajuntament quan és una obligació de la Generalitat. 

Malgrat tot, entenem que els preus que proposen són sensats però ens semblaria interessant i 

és peremptori entrar a debatre sobre millorar aquestes cobertures. No poden pagar més les 

famílies per un serveis com el d’escola bressol que a més de ser un servei assistencial és un 

serveis educatiu i hauria de ser universal. Pel que fa a les bonificacions que es fan també ens 

sembla prioritari entrar en el concepte de renda familiar disponible. No pot ser que els 

descomptes siguin lineals en funció dels germans que estiguin matriculat en algun d’aquests 

serveis, no pot ser que no es tingui en compte la renda familiar disponible. Per tant farem un sí 

crític però votarem que sí. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que el seu 

posicionament serà el d’abstenir-nos. Primer, perquè hem trobat a faltar més informació sobre 

els serveis a les persones. Cal revisar aquestes reduccions que han anomenat, que fins ara 

coneixíem com a bonificacions. Entenem que en la nostra ciutat encara hi ha molta gent amb 

molta vulnerabilitat i no es té en compte la realitat econòmica dels mataronins per fer o no fer 

aquesta reducció o quan es fa és insuficient. En alguns casos superem l’ IPC però en uns 

altres no és així. Per últim, en el cas de cultura i respecte als centres cívics, tal i com ja vam 

fer els anys passats, no estem d’acord en segons quins preus s’estan cobrant a determinades 

entitats que formen part del teixit associatiu i que fan una molt bona tasca, on l’Ajuntament no 

hi arriba, de cohesió social. Per això ens abstenim. I ens agradaria que això es revisés.  

 
 

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

Ciudadanía, fa dos apreciacions. La primera respecte a la formació professional. Tant en grau 

mitjà com a grau superior es cobren les pràctiques als alumnes. Faig memòria a aquest pel 

que mes o menys fa cinc anys la Generalitat de Catalunya destinava uns fons i dotava als 

instituts i escoles de FP i pagava aquestes pràctiques. La Generalitat ha anat gastant els 

diners en altres coses i ara els alumnes ho han de sufragar. En quant a les llars d’infants, 

entenem el cost que les famílies haurien de pagar de les escoles bressol hauria de ser zero, 

perquè tant l’home com la dona ha de tenir la plena disposició al treball, per tant algú ha de 

cuidar els nens i donar-li ensenyament. Les escoles bressol són una eina necessària per les 

famílies d’avui en dia. La gratuïtat hauria de ser pagada per la Generalitat de Catalunya que 

no abona aquests diners als ajuntaments. L’Ajuntament no ha tingut més remei que repercutir 

els costos a la ciutadania ja que la Generalitat li deu a aquest ajuntament més de quatre 

milions d’euros. Per tant, molt crítics amb la Generalitat de Catalunya per no fer front a les 

seves obligacions. Votarem que sí. 

 

 

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

vista formal, aquests preus públics van ser presentats per a la seva aprovació de forma directa 

a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, sense haver estat presentats o 

explicats on habitualment es discuteixen els temes relacionats amb cultura o ensenyament. 

No es tracta tant de aprovar si es puja o no un 2 o un 10% l’ IPC, sinó de discutir com s’arriba 

a aquests números, quina és la comparació amb altres ciutats, en definitiva quina finalitat es 
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busca amb l’aplicació d’aquests preus. En segon lloc, sempre hem insistit en la necessitat 

d’anar cap a una progressivitat fiscal. El portaveu del PP ho deia molt bé quan es referia a que 

algunes de les reduccions s’apliquen amb criteris que seria més adequat vincular-los amb un 

càlcul de la renda familiar disponible. És cert que no és fàcil de fer i que les reduccions que s’ 

apliquen també poden arribar a tenir, si es fessin amb una altra mena de criteris un efecte 

similar. Per això també hem demanat que si fos possible que l’Ajuntament presentés les 

dades per nombre de famílies que s’acullen a aquestes reduccions, de manera que 

poguéssim veure quin és l’efecte d’aquestes reduccions i també assegurar-nos que l’objectiu 

final, que crec que compartim, que cap alumne per raons estrictament econòmiques pugui 

queda fora de cap de les ofertes formatives de la ciutat. El nostre posicionaments serà 

d’abstenció. 

 

 

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

al suport dels presos polítics i els exiliats. El Sr. Jerez s’haurà equivocat, perquè va dir que 

s’havia presentat a les dues comissions informatives, Serveis a les Persones no es va 

presentat, trencant una bona pràctica que tenia aquest Ajuntament des de sempre, per aquest 

fet anàvem amb la línia d’abstenir-nos en aquest punt, però com és la nostra obligació i tot i el 

poc temps per consultar els expedients, hem trobat coses que ens fan passar al vot negatiu. 

No pensem que sigui important que l’increment del IPC o que les quotes de l’escola de música 

és de les mes baixes de les escoles de ciutats similars. El que realment és important és que 

ningú es quedi fora per motius econòmics. Si hi ha algú que pugui pagar més i això fa que 

l’Ajuntament pugui destinar diners a altres coses, per què no? Ens hem trobat amb un canvi 

de model en els concerts de les Santes. Serà un concert a preus populars. Queda molt clar 

que substitueix al concert que des de fa molts anys es feia comptant amb un promotor privat. 

Era un model que ajudava a pagar un concert que feia que el risc anés a càrrec d’aquell 

promotor privat, i l’ajuntament aportava infraestructures que servien per altres actes. Tenim un 

problema amb el cost de les Santes. Vam presentar al·legacions demanant més aportació per 

a cultura, perquè el cost de les Santes  no anés en detriment de la cultura de la ciutat. Vam 

demanar un debat sobre quin model volíem. Tenim un document signat Sr. Bote vostè i jo que 

diu que la direcció de cultura haurà de presentar els costos anuals detallats, costos que s’han 

d’ adequar a la disponibilitat pressupostària. D’altra banda es treballa en propostes de 

patrocini per fer front a un possible increment de la despesa i també diu que el govern es 

compromet a començar el debat en torn al model i costos de festa major durant el proper mes 
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de març. Era important complir el compromís d’una cosa que s’ha signat i que afecta a un 

model de Santes, per nosaltres el canvi en el concert és un canvi de model; per tant amb un 

canvi de model i un incompliment el nostre vot serà negatiu. 

 

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

manifesta que les escoles bressol, al final, del conjunt de preus públics, són les que tenen una 

afectació més important per la població, tant pel cost com pel que suposa a nivell educatiu la 

incorporació dels nens a edats primerenques el sistema educatiu com per la qüestió social i de 

conciliació familiar. L’ intent que es va fer a partir del tripartit de la Generalitat amb la Llei 

d’Educació d’impulsar l’educació de 0 a 3 pagant la famílies un terç, els Ajuntaments un terç i 

la Generalitat un altre terç, no ha estat així. A Mataró les famílies han incrementat una mica el 

seu terç, estem aproximadament en un 36% del cost del servei i la resta pràcticament és 

l’Ajuntament. Estem sufragant una part important de les despeses a través d’impostos. Hi ha 

subvencions i bonificacions, cada any s’incrementen i el pressupost 2018 és superior al 2017 

per aquesta qüestió. Hi ha places gratuïtes a través del serveis socials per als seus usuaris. 

Tenim unes de les ràtios més altes de places d’escoles bressol per ciutadans, som una de les 

ciutats que més places públiques en té i els preus són competitius respecte dels privats. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (2).   

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

Plataforma per Catalunya (1).    

Abstencions: 10,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 
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9  -  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA DIRECCIÓ DE 

CULTURA PER AL CURS 2018-2019. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics de Cultura: 
 
 
1.- Aula de Teatre: 
 
a) Incrementar tots els preus públics en un 2% i arrodonir-ne la quota. 

 
b) Modificar els noms dels cursos: 
 

• unificar sota el mateix concepte aquells cursos de l’Aula junior que tenen el mateix 
preu i que només es diferencien per l’edat dels assistents 

• distingir dins dels grups de joves, un de Teatre Musical amb la mateixa dedicació 
horària però disciplina diferent. 

• canviar el nom del curs d’adults Especialitzats per Tallers de Teatre mantenint el seu 
contingut 

• canviar el nom del curs Dansa joves per Dansa junior mantenint el seu contingut 
• modificar la denominació dels cursos de dansa creativa que incorporaven la dedicació 

horària, per un nom en que es fa referència al públic destinatari seguint el criteri 
utilitzat en el conjunt de cursos: Dansa creativa nois i nois i Dansa creativa infants. 
 

c) Modificar les reduccions dels preus públics: 
 

L’ordenança disposa actualment d’un apartat titulat Bonificacions en que es recullen  tots els 
supòsits en que es poden aplicar descomptes als preus. 
Aquest apartat es proposa que s’anomeni Reduccions, aquest canvi permetrà simplificar la 
seva tramitació. 
A més es proposa modificar els següents aspectes de les reduccions : 

• Situació familiar o entorn desfavorable, increment fins a un 75 %, igualant el % al que 
hi ha establert a l’Escola de Música 

• Cursos simultanis. Ara només es aplicable quan es cursa un monogràfic anual o dansa 
contemporània. Es proposa ampliar la simultaneïtat a dos cursos de qualsevol de les 
disciplines 

 
d) Regular els supòsits en què es pot procedir a tramitar una devolució d’ingressos, creant un 

nou apartat de Devolucions. 
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Per tot plegat, els preus de l’Aula de Teatre per al curs 2018-2019 queden redactats així: 
 
“ 7. AULA DE TEATRE 
 
7.1.TEATRE 
 

 
Preu/mes 

Cursos per a joves 
Aula júnior nois i noies 47,00 
Aula júnior joves 51,00 
Aula júnior perfeccionament 61,20 
Teatre musical 51,00 
 
Cursos teatrals per adults 
Iniciació al teatre 76,50 
Tallers teatrals 51,00 
 
7.2.DANSA 
Dansa junior 47,00 
Dansa contemporània 51,00 
 
7.3.MONOGRÀFICS (anuals) 
 
Infantils 
El meu primer tast teatral  25,50 
Dansa creativa nois i noies 25,50 
Dansa creativa infants 17,00 
 
Adults 
Gent Gran 30,60 
Taller d'integració 22,50 
 
7.4.MONOGRÀFICS (curta durada) Preu/hora 
Cost hora professor per alumne fins a 2,5 €  3,10 
Cost hora professor per alumne de 2,5 a 4 € 4,30 
Cost hora professor per alumne més de 4 € 5,60 
 
· Reduccions: 
   

a) Situació familiar o entorn desfavorable fins a un 75 % previ informe de Serveis socials en 
que s'establirà el % a aplicar. 

b) Cursos simultanis:  20 % de descompte en el curs de preu inferior a aquells alumnes 
que cursin més d'un curs simultàniament. 
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 · Supòsits de devolució de la quota: 
 
L’alumne/a que no ha pogut  assistir a cap classe durant tot un mes  sencer per motius de 
força major degudament acreditats, tindrà dret a la devolució de la quota corresponent a un 
mes. 
S’entén que és causa de força major un motiu mèdic del propi alumne degudament justificat 
 
El terminin per sol·licitar la baixa del rebut mensual i aportar la justificació serà el últim dia del 
mes següent al mes que es demana la devolució o baixa del rebut. “ 
 
 
2.- Concerts populars: 
 
La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró és la responsable de la programació del 
calendari festiu de la ciutat, dins del qual s’emmarca cada any la Festa Major de LES 
SANTES,  declarada FESTA PATRIMONIAL D’INTERÈS NACIONAL per acord del Govern de 
la Generalitat de Catalunya GOV/181/2010 d’11 d’octubre. 
 
La programació de Les Santes i la gestió dels actes que s’hi inclouen cada any va incorporant 
novetats, una de les propostes d’enguany és la celebració d’un concert popular de pagament 
amb un grup de renom dins l’actual panorama musical català, AMICS DE LES ARTS. 
 
En els darrers exercicis els concerts de pagament que s’han realitzat dins Les Santes han 
contractet a productores externes que assumien el catxet de l’artista, així com una part 
important de les infraestructures necessàries, a canvi del taquillatge. 
 
La proposta d’enguany preveu que sigui la Direcció de Cultura qui gestioni integrament el 
concert, fent-se càrrec de la totalitat de les despeses que se’n derivin i recaptant tots els 
ingressos pel taquillatge. 
 
Per poder portar a terme aquest projecte es fa necessari establir el corresponent preu públic 
per l’entrada al Concert, que es proposa en 8 €, exempts d’IVA d’acord amb el que estableix 
l’art. 20.U.14 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Es proposa modificar els Preus públics de la Direcció de Cultura, afegint un epígraf 12 per 
establir el Preu públic dels Concerts populars, d’acord amb el següent redactat: 
 

“ 12. Concerts populars 
 

• Preu entrada ordinària : 8 €  
• Tarifa reduïda Apropa: 3€ “ 

 
 
3.- Preus públics per l’ús dels espais als centres cívics: 
 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per l’ús dels espais dels centres cívics, per al curs 2018-
2019:  
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“ 4.17.- PREUS PÚBLICS PER L’ÚS DELS ESPAIS DELS CENTRES CÍVICS 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS CENTRES CÍVICS  PREU 
Ús despatx:  
- Dins horari obertura del centre  6,20 €/hora 
- Fora horari obertura del centre  25,62 €/hora 

 
· Exempcions: 
 

1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les 
entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró. 
 

2. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de 
l’exempció del preu públic per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de 
l’horari d’obertura del centre sempre que sigui necessari el suport de consergeria 
(dissabtes, diumenges i festius). Si per una activitat és necessari dos torns de 
consergeria es considerarà com dos usos diferents.  
 

3. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les 
entitats de dret públic, sempre i quan l’ús d’un mateix espai no sigui superior a set 
hores setmanals durant un període de tres mesos. 

 
· Reduccions de preu:  
 

1. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran 
d’una reducció del 10% dels preus aprovats quan l’ús dels espais es faci fora de 
l’horari d’obertura del centre, a partir del tercer ús, sempre que sigui necessari el 
suport de consergeria. 
 

2. En el cas de que sigui necessari més d’un espai per una activitat, s’aplicarà el preu 
públic per a cada espai utilitzat, amb una reducció del preu final del 20 % quan sigui 
per dos espais, i del 30 % quan sigui per tres o més espais. 

 
3. Per la sol·licitud d’un espai més de 10 hores en un període de tres mesos s’aplicarà 

una reducció del 10% del preu establert, per més de 20 hores en tres mesos s’aplicarà 
una reducció del 20%, per més de 30 hores en tres mesos una reducció del 30 %, i per 
més de 100 hores en tres mesos una reducció del 50 %. 

 
 
L’exempció o reducció de preu es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de 
l’espai. 
 
 
L’atorgament o denegació s’efectuarà per l’òrgan competent, en funció de les disponibilitats 
dels espais i pressupostàries. 
 
 
· Supòsits de devolució de la quota:  

 
Es podrà sol·licitar el reton d’un rebut pagat en els següents casos: 
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- si la persona interessada anul·la  la reserva abans de seva utilització per un 
motiu degudament justificat. 
 

- Si la persona interessada acaba utilitzant l’espai durant menys hores del previst 
per un motiu degudament justificat. 

 
El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de quinze dies a comptar des de 
l’últim dia que s’havia d’utilitzar l’espai.  “ 
 
 
4.- Preus públics per les activitats educatives en el centre cívic Espai Gatassa: 
 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per les activitats educatives en el centre cívic Espai Gatassa 
per al curs 2018-2019:  
 
“ 4.15.- PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL CENTRE CÍVIC 
ESPAI GATASSA 
 
ACTIVITATS CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA  PREU 
Tallers trimestrals 3,65 €/h 
Monogràfics  3,65 €/h 
Monogràfics amb necessitats de material  4,05 €/h 
Tallers intensius  2,30 €/h 
 
· Supòsits de devolució de la quota: 
 

1. En el cas que l’activitat no s’hagi dut a terme per raons imputables a 
l’Ajuntament, la persona interessada tindrà dret a la devolució de la quota 
abonada. 
 

2. En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, la persona interessada renunciï 
a la realització d’aquesta per motius de força major degudament acreditats, 
tindrà dret a la devolució de la quota abonada. S’entén que hi ha motius de 
força major quan son per raons mèdiques de la mateixa persona o qüestions 
laborals degudament justificades. 

 
3. En el cas que l’alumne/a hagi assistit a alguna sessió de l’activitat, el preu 

públic es merita complet i per tant la persona no tindrà dret a la devolució de la 
quota abonada. 

 
El termini per justificar el motiu de força major serà de quinze dies a comptar 
des de l’inici de l’activitat. En el cas de les inscripcions fora de termini, el termini 
serà de  quinze dies a comptar des de la data de la inscripció. “ 

 
 
Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
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locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals  
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Aula de Teatre per al curs 2018-2019, d’acord amb la 
part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics dels Concerts Populars, d’acord amb la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics per l’ús dels espais als centres cívics, per al curs 2018-
2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Quart.- Aprovar els preus públics per les activitats educatives en el centre cívic Espai Gatassa 
per al curs 2018-2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Cinquè.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
a l’e-tauler municipal.” 

   
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 4,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió.  

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) . 
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CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 

10  -  RECTIFICACIÓ ÀMBIT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN 

MOTIU DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ RELATIU ALS PARÀMETRES DE CONDICIONS D’ÚS 

DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I TERCIÀRIES.      

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió de 12 d’abril de 2018, ha aprovat inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les 
activitats industrials i terciàries, i  ha prorrogat per un any més la suspensió de tramitacions 
d’atorgament de llicències i altres autoritzacions a l’àmbit dels polígons industrials, tal com 
estava delimitat en el plànol de suspensió de llicència publicat al BOP de 7 de juliol de 2017. 
 
Posteriorment s’ha observat que l’àmbit de modificació aprovat inicialment del plànol I.2 és 
diferent de l’àmbit de suspensió de llicències publicat al BOP de 7 de juliol de 2017. Estan 
excloses les parcel·les no subjectes a modificacions, estan incorporades d’altres, i estan 
excloses les parcel·les destinades a zones verdes, equipaments que abans estaven dins 
l’àmbit de suspensió, de forma que: 
 
a) S’exclou íntegrament el polígon industrial Balanço i Boter, per no modificar-se els seus 

usos. 
b) S’incorpora el polígon industrial El Rengle I. 
c) S’exclouen les zones verdes, equipaments i vials de tots els polígons. 

 
Es tracta d’una errada haver prorrogat l’àmbit de suspensió de llicències aprovat per la Junta 
de Govern Local en sessió de 3 de juliol de 2017, per a estudis i treballs necessaris per la 
modificació del planejament urbanístic en els àmbits dels polígons industrials i publicat al 
BOPB de 7 de juliol de 2017, quan hi ha hagut variacions a l’aprovació inicial segons es 
constata del plànol I.2 relatiu a l’àmbit de la modificació.  
 
Les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d’acord amb 
l’article 109.2 de la  Llei 39/2015, d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vist l’informe jurídic i l’article esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
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Primer.- Rectificar el segon acord del Ple de l’Ajuntament de 12 d’abril de 2018, pel qual es 
prorroga per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, la suspensió de la tramitació de 
l’atorgament de llicències i altres autoritzacions dins el mateix àmbit de la publicació efectuada 
en motiu d’iniciar els estudis i treballs per la modificació del planejament urbanístic, al BOPB 
de 7 de juliol de 2017, de forma que ha de dir: 

  
“Prorrogar per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, la suspensió de la tramitació de 
l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a la divisió 
horitzontal, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, instal·lacions o ampliacions 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, a l’àmbit dels polígons industrials, tal i com està delimitada en el plànol 
I.2 de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació aprovada inicialment, d’acord amb 
els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme i, amb les excepcions previstes a 
l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.” 

 
Segon.- Publicar la rectificació de l’àmbit de la suspensió de llicències en el Butlletí Oficial de 
la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a 
l’espai web municipal. “  
 
 

 

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

favorablement en aquesta rectificació, malgrat que en el seu moment ens vàrem abstenir al 

votar la modificació inicial dels usos dels polígons, pels arguments que ja vaig exposar, però 

entenem que això és un error que s’ha produït segurament no imputable a vostè Sra. 

Regidora d’Urbanisme, sinó als tècnics que fan els documents, que em consta que tenen un 

sobrecàrrega de feina i van molt estressats i per tant tots som humans i ens podem equivocar. 

No vull deixar l ‘oportunitat, ja que tractem el tema dels polígons, de tornar a recordar que 

estan engegant una modificació d’usos del pla general dels polígons i encara no sabem el 

relat polític d’aquesta modificació, més enllà que estan endreçant aquests polígons, però no 

podem oblidar que dintre dels nostres polígons, especialment, del pla d’en Boet, hi ha una 

zona d’oci molt important a la ciutat, i amb aquesta modificació el que estem fent també és 

intentar que hagi menys oci i en canvi estem esperant encara el pla d’oci nocturn que pugui 

exposar quina és la visió política que tenen com a govern de la ciutat sobre l’oci nocturn de la 

ciutat de Mataró. Aquest pla fa molts mesos que l’estem esperant i no arriba. Ahir mateix van 

fer una presentació d’aquest document de modificació urbanística dels polígons, i tampoc es 

va dir res del pla d’oci nocturn, malgrat que em consta que hi han empreses i operadors dels 

polígons que tenen una certa inquietud per saber que passa. Per tant, com ja vaig dir en el 

moment de l’abstenció sobre aquest extrem, agrairia que més enllà de l’aspecte tècnic de la 
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modificació se’ns donés des del Govern una mica la línea política i estratègica que hem de 

seguir i on volem arribar.  

 

 

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

Cultura diu que el motiu de portar aquesta rectificació no té res a veure amb la reflexió que 

està fent. De totes maneres jo li haig de recordar que s’ha treballat el tema de la modificació 

del pla general, explicant molt clarament quin era l’objecte d’aquesta modificació. En primer 

lloc és potenciar el que s’instal·li industria en els polígons. En segon lloc, com ja vam acordar, 

una aposta per la restricció d’activitats que tinguin a veure amb els usos recreatius. Per tant el 

tema d’oci nocturn, no té res a veure amb aquesta modificació, en el sentit que és una 

modificació urbanística i que crec que s’ha explicat clarament quin era l’objecte. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

11  -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE CANVI DE 

NOMENAMENT DEL MEMBRE DESIGNAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PP, EN EL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 

AMBIENTAL DE MATARÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta a ratificar el següent Decret: 

“L’alcalde ha dictat el decret núm. 3506/ 2018 de 19 d’abril, que literalment diu: 
 
“El Grup municipal Partit Popular ha designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental, un nou membre vocal, Héctor López Silva, en el lloc de Juan Gabriel 
Ponce López, i com a substitut seu, José Manuel López González. 
 
La competència per nomenar els membres del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4 del seu Reglament de 2008, en 
quant la delegació a l’alcaldia del Ple de l’Ajuntament de 14 de juliol de 2011, pel mandat 
2011-2015 no és vigent i no ha estat renovada pel mandat 2015-2019. Tampoc és aplicable 
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l’article 12 del Reglament de participació ciutadana de 2012, que dóna la competència a 
l’alcaldia, per estar aquest Consell exclòs de la aplicació del Reglament esmentat d’acord amb 
la Disposició derogatòria, i regir-se pel seu Reglament de 2008. 
 
A fi de poder convocar el nou membre del Grup municipal Partit Popular en la propera sessió 
del Consell  Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, interessa el nomenament abans 
de la convocatòria. 
 
L’alcalde president de la Corporació té atribuïda la potestat, en cas d’urgència, en matèries de 
la competència del Ple, i ha de donar-ne compte en la primera sessió per a la seva ratificació, 
d’acord amb l’article 21. 1.k) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar al nou membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, del Grup municipal Partit Popular, Héctor López Silva, en 
el lloc de Juan Gabriel Ponce López, i com a substitut seu, José Manuel López González. 
 
Segon.- Passar a ratificar l’acord primer en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 3506/ 2018 de 19 d’abril, que nomena al nou 
membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 
del grup municipal Partit Popular, Héctor López Silva, en el lloc de Juan Gabriel Ponce López, 
i com a substitut seu, José Manuel López González. 
  
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
12   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA 

BECA EN MEMÒRIA D’EN TERRI DE MATARÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“Lluís Terricabres, més conegut com en “Terri de Mataró”, va ser un activista cultural, 
escriptor, dibuixant, escultor, actor de cinema i impulsor de les tertúlies d'”El Racó”. Nascut a 
Manlleu (Osona) 29 de juny de 1918, amb dotze anys es va traslladar a Mataró amb la seva 
família. Va ser nomenat fill adoptiu de Mataró i guardonat per la Generalitat de Catalunya amb 
la Creu de Sant Jordi. 
 
En bona part autodidacte, mestre en ferro forjat, en "Terri" va morir el 27 d’octubre del 2000 a 
l'Hospital de Mataró, víctima d'una llarga malaltia arran d'una embòlia cerebral. 
 
Durant la Segona República va freqüentar els ambients llibertaris i literaris de la Catalunya 
republicana. El 1937 fou reclutat per lluitar en la guerra civil espanyola i enviat al front de 
Terol. Fou fet presoner i va estar als camps de concentració de Morella, Lleó i Camposancos i 
va treballar, com a presoner, a l'Aviacione Italiana. El 1939 fou jutjat en un consell de guerra 
per separatista i tancat a la Presó Model de Barcelona fins a 1942. 
 
En sortir de la presó tornà a Mataró, on el 1949 hi fundà “El Racó”, on va organitzar 
conferències i col·laborar en la represa de la cultura catalana. Per les tertúlies de “El Racó”, 
entre el 1949 i el 1978, van passar destacades personalitats del món de la política i la cultura 
catalana amb la voluntat de "transmetre el sentiment català a la gent".  
 
“El Racó”, agafa el nom de la petita sala d’actes que hi ha al segon pis del Casal, l’edifici dels 
segles XVII-XVIII situat al carrer Bonaire número 25, que en els durs anys del franquisme fou 
l’escenari de les tertúlies que de la mà d’en Terri i d’en Joaquim Cases, i el recolzament 
intel·lectual d’Antoni Comas i Pujol foren la gran expressió de la resistència cultural 
mataronina. 
 



 44 

Entre el 1949 i el 1978, van passar per les tertúlies destacades personalitats del món de la 
política i la cultura catalana, el bo i millor de la intel·lectualitat que no s’havia exiliat, amb la 
voluntat de "transmetre el sentiment català a la gent". Cal recordar l’assistència de Josep Puig 
i Cadafalch el 1955, un any abans de la seva mort. 
 
A banda d’això, en Terri va participar, com a guionista i actor en cinema amateur de qualitat, 
com Tares Eternes, d’Enric Fité. Com a artista plàstic, realitzà obres de ferro forjat, 
composicions amb cromos antics (que exposà en diverses ocasions), escultures, etc. 
 
Autor de nombrosos poemes i proses, també va ser guardonat amb diversos premis literaris i, 
al principi dels anys seixanta, participà fugaçment en els inicis de la “Cançó” com a moviment, 
i actuà en alguns festivals. 
 
Recordar també, que Manuel Cuyàs va escriure la seva biografia "El manyà encès; en Terri de 
Mataró explica la seva vida", un llibre per aprofundir en la personalitat d’en Terri escrit per una 
persona que el va conèixer bé. 
 
El febrer de 2001, pocs mesos després de la seva mort, i atesa gran popularitat d’En Terri, i la 
seva aportació a la divulgació de la cultura i les tradicions del nostre País, així com del nom de 
la nostra ciutat, el grup municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ ja va presentar una iniciativa 
per a la creació des del Patronat Municipal de Cultura una beca amb el seu nom per a 
finalitats culturals. 
 
També es va proposar que la Comissió del nomenclàtor estudiés la possibilitat que un dels 
carrers de l’entorn del Casal Aliança, on En Terri va celebrar tantes trobades a “El Racó”, 
portés el seu nom.  
 
Si bé el ple de novembre de 2004 va posar el nom de Lluís Terricabres "Terri" a la placeta 
situada entre el CAP del barri de Rocafonda, el parvulari del col·legi públic Germanes 
Bertomeu i la Riera de Sant Simó, la proposta de la beca va quedar absolutament oblidada. 
 
Desconeixement si el govern municipal té previst algun esdeveniment amb motiu del centenari 
del naixement d’en Terri. Sí que ens consta l’organització de conferència per part d’entitats 
ciutadanes. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Que des de la Direcció de Cultura de Cultura es creï una beca amb el nom d’en Terri, 
que tingui finalitats culturals i que es concedirà cada 29 de juny en un acte solemne a la Sala 
de Sessions de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.- Que el 29 de juny d’enguany es celebri un acte institucional al Saló de Sessions 
d’aquest Ajuntament on, a més de presentar formal i solemnement la beca “Lluís Terricabres. 
TERRI”, es glosi la vida i la obra d’aquest Fill Adoptiu de la nostra Ciutat.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que del Terri volem destacar el seu perfil d’home popular en 

el sentit més ample del terme. Va ser un divulgador de la cultura, com diu la proposta de 

resolució. D’una cultura popular arrelada al poble, lluny de la cultura elitista que ell, malgrat 

tot, no rebutjava, no renunciava a incorporar a les seves tertúlies els més reconeguts 

intel·lectuals de l’època. Home polifacètic, va ser reconegut en vida, i després de la serva mort 

li van posar el seu nom a una placeta de la nostra ciutat. Fins aquí el reconeixement 

inqüestionable de la seva figura. Però Convergència i Unió ens proposa crear una beca amb 

el seu nom que tingui finalitat culturals i això em suscita alguns interrogants, no per la qualitat 

del personatge, sinó pel precedent que pot crear. Perquè en Terri i no per exemple la 

Montserrat Monpar, un exemple de solidaritat, entrega, lluita i bon cor, a la qual retrem un 

homenatge més que merescut aquest dissabte inaugurant una plaça en el barris dels Molins. 

O la Teresa Cortina, incansable lluitadora en defensa dels drets dels treballadors a qui també 

retrem un homenatge demà a la Nau Gaudí. Pensem que aquesta proposta necessitaria ser 

tractada amb una altra mirada. Perquè si obrim aquesta caixa de Pandora, ens podem trobar 

que ple rere ple, els grups presents en aquesta sala, portem a aprovació mocions que 

demanin la creació de beques amb el nom de persones que al nostre parer serien 

mereixedores de tal reconeixement. Per abordar un tema tan delicat com aquest fóra millor 

tractar des d’ una comissió creada ad hoc, on es podria discutir la necessitat o no de la 

creació de beques, discutir els criteris per a la seva concessió, els requisits que haurien de 

reunir els candidats, els tipus de recolzament necessari per elevar la petició, criteris 

d’adjudicació. Per tant i per evitar entre altres coses, greuges comparatius, per posar ordre en 

una petició que pot ser interessant però que no està del tot treballada és per la qual cosa 

aquest grup municipal li demanda al grup de Convergència que la deixi a damunt de la taula, 

emplaçant-nos tots els grups municipals a una trobada per tractar aquest assumpte amb una 

mirada més transversal i oberta que ens permeti arribar a un acord sobre la necessitat de la 

creació de beques, i en cas afirmatiu afinar com i de quina manera les establim.  

 

 

 

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

posa en dubte la seva tasca, ni que fos una bona persona, no tenim res en contra de la seva 

persona però no farem un vot afirmatiu en aquesta proposta de resolució. Primer per evitar 

discriminacions cap a altres persones que també podrien arribar a merèixer un reconeixement 
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d’aquest tipus. Segon, perquè creiem i considerem que s’ha de despolititzar els premis, 

beques. Creiem que s’ha de desvincular tot això dels espais comuns i de la vida social i 

cultural de la nostra ciutat, tenim en compte que el que volem és garantir una bona 

convivència entre tots, i per això votarem contràriament. 

 

 

 

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

recorda que l’any 1982 la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi en un merescut 

reconeixement per la seva dedicació i feina en el pla cívic i cultural, però també en la defensa 

del país. Cal recordar que quan va acabar la guerra civil fou jutjat en un consell de guerra per 

separatista o com dirien els dels bloc 155 per colpista i traïdor a la nació espanyola. Pels seus 

ideals va ser empresonat fins l’any 1942. Un pres polític en tota regla i continuem igual. En el 

primer acord podríem estar d’acord que es creí una beca amb el seu nom, però es veritat que 

compartim el que ja s’ha dit, que caldria definir clarament quin és l’objectiu de la beca, en quin 

àmbit la centrem, a qui va dirigida, import, bases de la beca. Per tant trobem a faltar en el text 

més concreció i més detall. En el segon acord, entenem que la data proposada va justa però 

estaria bé celebrar un acte institucional pel centenari del seu naixement. Penso que no podem 

se neutrals, s’ha de prendre partit, per tant no em sembla malament que en el ple municipal es 

portin propostes d’aquest tipus. Nosaltres li donarem suport a la proposta però Sr. Fernández, 

és una proposta que s’hauria pogut desenvolupar durant el temps que vostè ha estat al cap 

davant de cultura. Tot i així la votarem a favor- 

 
 

 

 

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

exposa que estava convençut de votar favorablement però vista l’última intervenció 

probablement ens plantegem moltes coses, perquè del que va passar fa 79 anys potser algú 

teníem un avi que per “rojo” va estar més anys picant pedra que aquest senyor per 

separatista, per tant si ens posem en aquest pla. Nosaltres els hi demanaríem als senyor de 

Convergència per votar-la favorablement, que afegeixin en el primer dels acord la paraula 

estudiar i ho estudiem. Crec que el que s’ha dit aquí era molt assenyat, si al final s’arriba a 

l’acord que no s’ha sigut prou just i no ha hagut prou reconeixement de la vida i l’obra d’En 
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Terri, ens sembla prou interessant com per reconèixer-la. Per acabar, si vostès afegeixen 

aquesta paraula d’estudiar per donar-nos un cert temps de reflexió de com han de ser 

aquestes beques, quins mèrits s’han de tenir, l’ import i en quins àmbits sí i en quins no, 

votaríem favorablement, en cas contrari ens abstindríem. 

 
 

 

 

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

persona polifacètica, estimada a la ciutat, un pres polític i represaliat. Una persona digna de 

recordar i d’anomenar en la nostra ciutat. És veritat que obre un precedent i això fa una mica 

de por com ho tractem i com ho limitem. Però entenem que una beca és una promoció de la 

cultura, un retorn a la ciutat, una manera de fer divulgació de la nostra gent i de la pròpia 

ciutat. Per tant, veiem molt més profit i molt més interessant que s’aprovi aquesta proposta de 

resolució que altra cosa. Però sí que li demanaria, tal com han dit altres companys, una millor 

definició i una taula de treball, en forma de comissió o com decidim entre tots. Per nosaltres 

tindrà el vot afirmatiu. 

 

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que respecte a aquesta resolució estem plenament d’acord. Creiem 

que en Terri és un activista cultural i que aquesta proposta ens recorda que es compleix el 

centenari del seu naixement i que ens tenim que fer ressò. Reiterem el que han dit els 

companys. La proposta està bé però la beca crea molts problemes i és un tema que s’ha de 

repensar. Estem a favor, votarem a favor però demanem que el tema de la beca es 

reconsideri i s’obri la possibilitat d’estudiar aquest tema perquè és una proposta molt 

complicada i per això canviarem el sentit del vot i ens abstindríem. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que és una proposta 

interessant que faria justícia a la incansable activitat d’en Terri. Ens agradaria recordar que en 

Terri va compartir en aquell moment la primera candidatura a les primeres eleccions 

municipals de l’any 79 amb la candidatura d’Esquerra Republicana. Qui ha obert el foc en 

aquest sentit, el company Esteve Martínez, que fa referència a tot el que pot representar de 

precedents, i té raó. Tenim en compte que des del 2001 això està sobre la taula, penso que hi 

ha l’acord general per part de tots de donar-hi suport però de tenir en compte estudiar com es 

pot concretar una beca, i referida a que?. Crec que s’ha treballar en un àmbit més complert, 

perquè em sembla que tots estem bastant alineats en que no és una mala idea, al contrari, 

que s’ha de treballar. En aquest sentit el nostre vot, tenint en compte aquestes 

consideracions, serà positiu. 

 

 

 

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

Cultura, manifesta que és d’apreciar l’afecte que demostra per la figura d’en Lluís Terricabres, 

la seva glossa, l’elogi a la seva figura, la trajectòria, obra i reconeixements, tots merescuts i 

compartits. L’ajuntament de Mataró ja té previst a la tardor en la programació dels museus, a 

Can Serra dedicar una exposició a la figura d’en Terri, i aquesta regidoria de cultura s’ha 

reunit i ja tenim comissari amb el consentiment de la família, que són els nostres interlocutors i 

amb qui ja estem treballant de manera conjunta tota la documentació. El comissari serà el Sr. 

Manel Guerrero i comptem també amb la col·laboració del Sr. Manel Cuyàs. Sr. Fernández no 

podem ni volem treure-li el mèrit, però vostè mateix com ens ha recordat, va ser el grup que 

va proposar aquesta beca en el seu dia i no podem entendre és que ens demani ara el que 

vostè no ha estat capaç de fer durant aquests últims anys, no entenem aquest oblit. Ara bé, 

comparteixo el posicionament de la resta de regidors i ens posem a la seva disposició per 

poder parlar de com ha de ser aquesta beca, definir-la, estudiar-la i en tot cas, no ens podem 

comprometre a cap calendari sense haver fet aquest treball previ i també li demano als 

efectes de poder votar favorablement que ens permeti poder estudiar en detall per no crear 

una situació de desigualtat i que hagi oportunitat per tothom. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, recorda 

que es poden treure però no afegir, segon el ROM, en les propostes, però per altra banda, 

aquest govern té moltes coses a estudiar, per tant si anem fent taules, potser farà 200 anys 

que en Terri va néixer. Clar que es podien fer moltes coses, i en sis anys, com a regidor de 

cultura, estic molt content de les que vaig fer, però es compleixen 100 anys, és un moment, 

una ocasió. En sembla bé estudiar i que fem aquesta taula perquè a partir d’ara no ha de ser 

en Terri i prou, poden ser molt altres. Però es compleixen 100 anys i és un personatge que 

creiem que ho mereix i és una oportunitat. S’ha de ser una mica valent, perquè si tot ho hem 

d’estudiar i deixar en mans de comissions. Si algú porta alguna proposta per mataroní il·lustre 

o fill adoptiu, també els hi diré que fem una comissió perquè un sí i l’altre no perquè segur que 

es pot aplicar, perquè hi ha molta gent que ho mereix. Mantenim la proposta. Nosaltres diem 

una beca, però pot ser un premi, no definim objectiu, àmbit, import, creiem que això no ens 

toca a nosaltres sinó als tècnics que sabem que tenen entre mans i proposem que aquest any 

es recordi que és el centenari. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  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 (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya.  

Abstencions: 10,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (2).    
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13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ FACILITTI UN SUPORT ALTERNATIU A 

LA TANCA DEL PARC VELL DE MATARÓ PELS ANUNCIS DE LES 

ENTITATS 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“La Tanca i les Portes del Parc Central a la Plaça d’Espanya són un Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) amb un grau de protecció de nivell C, per exemplificar el que això representa, és 
el mateix grau de protecció que ha provocat tots els problemes de Can Fàbregas i de Caralt i 
la impossibilitat de l’obertura del Corte Inglés a Mataró. 
 
Aquesta Tanca i Portes, part del nostre patrimoni, daten dels anys 30 del passat segle i varen 
ser obra dels Arquitectes mataronins Lluís Gallifa  i Miquel Brullet, la porta va haver de ser 
reconstruïda a començaments de 2014 després d’un enfonsament provocat per un corriment 
de terres. 
 
Durant els últims anys, la Tanca s’ha convertit en una immensa cartellera d’anuncis de tot 
tipus, alguns d’entitats de la ciutat que publiciten esdeveniments que organitzen o impulsen, 
d’altres de missatges anònims o no de grups socials o polítics que tenen altres mitjans per 
expressar-se i que curiosament alguns d’ells s’han erigit, a vegades, com a defensors del 
patrimoni natural o arquitectònic però que aquí no ho respecten, i en tot cas que podrien 
posar-se a altres llocs de la mateixa plaça o directament no posar-se, ja que fins i tot hi ha 
vegades que desconeixem qui fa aquests anuncis. En tot cas creiem que un element 
arquitectònic protegit com és aquest ha de merèixer una especial cura per part de 
l’administració i també de la ciutadania, cosa que no s’està fent ara mateix, produint-se a més 
a més la paradoxa que de vegades hi ha pancartes i cartells enganxats a la tanca i, en canvi, 
en el Plafó que hi ha instal·lat a la mateixa plaça per aquest fi està absolutament net. 
 
El nostre Grup entén que cal donar resposta a les necessitats de comunicació de les Entitats, 
especialment aquelles que tenen un caràcter d’interès social o solidari, però que cal 
conjuminar la defensa del patrimoni amb el desenvolupament de la tasca social. 
 
És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mataró els 
següents Acords: 
 

- Els serveis de participació i de suport a les entitats de Mataró informaran les 
mateixes sobre la impossibilitat d’utilitzar aquest Bé Arquitectònic protegit BCIL 
com a base per a cartells, pancartes, etc. 
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- Els serveis de comunicació de l’Ajuntament de Mataró treballaran en la 
col·locació d’un MUPI, o altre element publicitari, que es situarà a la Plaça 
d’Espanya, o a altres centres neuràlgics de circulació de la nostra ciutat per tal 
que les Entitats Mataronines puguin publicitar els seus actes més importants i 
donar-los a conèixer. Elements semblants als que ja hi ha a algunes entrades 
de Mataró com ara la Plaça França o la Porta Laietana. 

 
- Es cercarà que aquests elements publicitaris puguin autofinançar-se mitjançant 

publicitat de diferents empreses o serveis tal com ja passa a altres ciutats 
properes a nosaltres. 

 
- Un cop es posi en marxa aquests elements publicitaris es prohibirà enganxar 

publicitat a la tanca del Parc Central Bé Cultural d’Interès Local protegit amb el 
nivell de protecció C i en tot cas mentrestant caldrà el preceptiu informe del 
Consell de Patrimoni.” 

 
 

 

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

que votaran favorablement. Un dels punts que menys m’encaixava era el punt 2 pel tema del 

cost econòmic que podria arribar a tenir, però com el que proposen el grup del partit popular 

es finançar la instal·lació amb patrocinadors privats, per això votarem favorablement. 

 

 

 

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

està d’acord en que cal respectar el patrimoni de la ciutat, i hem de començar pel propi 

Ajuntament que també penja pancartes en aquesta tanca. Les alternatives del PP signifiquen 

una privatització de l’espai públic, que pot suposar la privatització de la llibertat d’expressió, o 

que no siguin del gust de qui mani. Des de la CUP, pensem que les entitats de Mataró 

necessiten més cartelleres públiques i facilitats per anunciar les seves activitats. No veiem la 

proposta del PP, perquè no és accessible a totes les entitats. A més aquesta iniciativa està 

presentada per un grup que avala la repressió i l’aplicació de l’art. 155 contra Catalunya i per 

tant ja de per se, votarem que no. 
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La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró exposa que votarà 

favorablement. Aquest grup també entén que el patrimoni s’ha de mantenir en les millors 

condicions. Afegim que, esperem que es compleixi la proposta tal i com està redactada, que 

primer es busquin alternatives públiques, com pantalles per poder penjar els actes i 

informacions de les entitats i després prohibint. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que votarà favorablement, tot el que sigui defensar el nostra patrimoni creiem 

que és una bona proposta. La part fonamental, que és el tancament del parc central, dona de 

vegades llàstima, per tant, creiem que seria bo per poder esmenar aquest tema i fer que el 

Parc central tingui una estètica bonica. I així es mantindria el poder manifestar-se mitjançant 

penjar cartells de qualsevol cosa o fer públic qualsevol acte i mantenir una bona estètica. 

 

 

 

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

adequat l’estudi de la diversió de l’espai sempre i quan es doni a les entitats espais de les 

mateixes característiques i llibertats. Tal i com ha dit també el portaveu de la CUP, al 

novembre del 2015, el grup d’Esquerra ja va plantejar espais per les entitats, per anunciar els 

actes i esdeveniments. Això va ser assumit, i que es posaria en marxa, però, no s’ha portat a 

terme, ja que hi ha els mateixos 12 espais que havien a principi de mandat. Donarem suport a 

la proposta, però volíem fer esment d’aquest tema. 

 

 

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

fa dos mesos s’estava estudiant, ens estem aplicant molt, però donarem suport. Faltarà un 

complement tècnic. Que les entitats puguin fer publicitat dels seus actes i que tinguem el parc 

d’una manera més digne, és positiu, per tant donarem suport. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, exposa que el Sr. Lopez, té raó i és cert que la tanca del parc central no es lloc per 

penjar les pancartes, i es corroborat pel consell de Patrimoni, que els hi vaig fer aquesta 

consulta i van ser taxatius en aquest tema, ja que al ser un bé cultural en cap cas es pot 

penjar cap cartell. Comparteixo que s’ha de buscar alternativa per poder penjar aquests rètols. 

I ho treballarem a espais públics per buscar un sistema alternatiu. Per tant, votarem a favor. 

 

 

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

agraeix als grups municipals el suport que donen a la proposta, reconeixent que hi ha hagut 

propostes en aquesta direcció. Al Sr. Cuellar dir-li que no pot ser que aquesta pancarta que 

vostès passejaven per Mataró, porti 10 dies penjada de la tanca. No demano que siguin 

sancionats, però, no ens sembla de rebut que quedi penjada allà. No és de rebut que un partit 

polític es salti la normativa que quan li és favorable bé que reclama. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  
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14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE VOLEMATARÓ I  LA CUP PER IMPULSAR UNA 

CARTA DE COMPROMÍS AMB L’HABITATGE SOCIAL. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Som moltes les ocasions que hem parlat d’habitatge i de la seva ordenació tant urbanística 
com social. Assumim la bona feina que es fa des de PUMSA, quant a la part tècnica, respecte 
a l’habitatge, la seva diagnosi, recerca de complicitats tant amb la Generalitat, com a la 
Diputació, sindicats o Consell Comarcal.  
 
Tot i així, considerem que tot és molt lent davant la quantitat de persones  i de famílies 
mataronines amb càrregues familiars que es troben en situació de risc d’exclusió i afectades 
per l’habitatge. Un dret fonamental recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola1, a l’article 
26 de l’Estatut d’Autonomia2 i que està desenvolupat abastament a la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge. 
 
Atès l’enorme problema socioeconòmic que representa per a Mataró el fet de no atendre a les 
famílies i persones que no poden accedir a un habitatge.  
 
Atès l’impacte col·lateral que es produeix quan les administracions locals, autonòmiques i 
estatals no intervenen activament en la regulació del mercat immobiliari, per protegir i garantir 
el dret a l’habitatge pels sectors socials més desprotegits i, també, per evitat una altra 
“bombolla immobiliària” bé vingui aquesta pel lloguer o pel mercat hipotecari.  
 
Atès que el nostre mercat i la nostra ciutadania encara no s’han refet de l’última crisi, això ens 
obliga, com a administració local, a prendre mesures urgents davant la pujada de lloguers 
brutal que s’està produint ara mateix a la nostra ciutat. És necessari reaccionar ràpid i amb 
previsió per evitar repetir els errors del passar. Alhora que també és necessari alertar als ens 
superiors per evitar aquestes situacions, fent valer les polítiques socials relacionades amb 
l’habitatge de forma coordinada. 
 
Recordem que a Mataró persisteix un atur estructural i una necessitat d’habitatge de més de 
2.200 vivendes,  a les quals s’afegeixen les famílies de nova pobresa que tot i treballant no 

                                            
1 Artículo 47 de la CE: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los entes públicos. 
 
2 Article 26 de l’EAC: Drets en l’àmbit de l’habitatge. Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a 
un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, 
amb les condicions que determinen les lleis. 
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poden fer front als lloguers actuals i/o a les hipoteques. Això sense oblidar la quantitat de 
lloguers que els bancs estan deixant de renovar. 
 
Per aquests motius, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Mataró que acordi el següent:  
 
1. L’Ajuntament de Mataró promourà, amb caràcter d’urgència, una reunió, durant el maig 
de 2018, amb APIS, representants d’entitats bancàries propietàries de pisos, constructors, 
representants del Col·legi d’Aparelladors i Col·legi d’Arquitectes i altres agents socials per 
desenvolupar, d’acord amb les necessitats actuals i amb la realitat socioeconòmica de la 
ciutat, una carta de compromís amb l’habitatge social, que desenvolupi accions concretes 
durant  20018 i 2019, com ara la cessió d’habitatges a la borsa municipal de lloguer, 
l’ajustament dels preus dels lloguer a la índexs de referència de la Generalitat o que es tingui 
en compte la capacitat adquisitiva dels arrendataris.  
 
2. L’Ajuntament de Mataró es compromet a tenir una presència activa i a incrementar la 
dotació pressupostària per intervenir en el sector del habitatge en benefici de les classes 
populars i treballadores, tal com ja han començat a fer altres ajuntaments de Catalunya. “ 

 
 
 

 

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

que votarà favorablement aquesta resolució encara que, aquest tipus de proposta queden 

com un brindis al sol malauradament. Creiem que l’administració haurà de fer més en aquest 

àmbit enlloc que esperar que les privades facin la feina, tot i així votarem a favor. 

 

 

 

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

exposa que tot i que ve d’ un dels partits que a través de no fer efectiu un govern està 

mantenint vigent el 155, no votarem negativament inicialment. Hi ha algunes coses que no ens 

sonen bé. Les dades que tenim és que la majoria dels habitatges son de persones físiques 

que tenen quatre o cinc habitatges inclús més. Un en concret fa poc que vostès li varen fer un 

homenatge. També ens crida l’atenció que fa dos mesos que vam aprovar uns pressupostos i 

vosaltres vareu tenir l’oportunitat d’incidir en aquest tema, però, com que havia de negociar, 

no us va venir bé. Entenem que hi ha un problema, i, hem de donar una solució. Es 

necessiten polítiques a nivell autonòmic i estatal. Aquest problema és a Mataró i altres ciutats. 

Ens hem trobat amb municipis que diuen que tenen oficina d’habitatge, per promocionar 

l’habitatge social i desprès tenen uns preus de l’habitatge dels més elevats d’Europa. Encara 

que la proposta ve de la CUP la votarem favorablement. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que hi ha un problema habitacional. Els preus dels lloguers s’han elevat, 

l’accés de la compra és difícil, i això crea un problema habitacional. Compartim la preocupació 

i votarem a favor. Aquesta proposta és voluntarista, de bona voluntat, però no té gran pes. La 

política de l’habitatge necessita un policia d’oferta. És a dir, disposar d’habitatges al mercat, i 

per això necessitem molts recursos, i en l’àmbit local no en tenim, per tant, hem de demanar-

ho a altres institucions. Des del punt de vista local, podem posar a disposició algun immoble, 

però, no podem fer molt més. Molts propietaris no compleixen els requisits del producte final, 

per poder posar al mercat el seu habitatge. Les companyies asseguradores demanen molts 

requisits que fan que s’expulsi del sistema a moltes persones sobretot amb precarietat laboral, 

que també crea un problema. Votarem a favor, tot i tenir poca capacitat per actuar en aquest 

tema, i canviar aquesta situació. 

 

 

 

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

favor. Algunes de les coses que estan contingudes, estan al pla d’habitatge. És cert que, a 

nivell municipal la política d’habitatge se’ns escapa. Si entren a la web de la Generalitat 

veuran un pla de l’habitatge amb caràcter futur pels propers 20 anys aproximadament en 

diferents àrees, que val la pena donar una ullada. Crec que s’ha d’estudiar més en profunditat 

un parell de punts: La transformació de les actuals trobades d’elements de la mesa de 

l’habitatge ampliant els agents que formen part com constructors, APIS, per intentar 

aproximar-se a la realitat. I en segon lloc, val la pena que els ajuntaments valorin com 

intervenir en aquest mercat, per poder posar límits als preus dels lloguers. I fer-ho amb ciutats 

del voltant. L’Alcaldessa de Barcelona, ha estat parlant a Madrid d’aquest tema aquest cap de 

setmana. S’hauria de concretar que volem dir amb intervenir al mercat, ja que les anteriors 

intervencions van estar malt enfocades i van anar força malament. En termes generals és una 

bona proposta, per tant, votarem a favor. 
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La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta 

una mancança que ha trobat a l’escrit: No només és PUMSA qui ha estat portant aquest tema. 

Tots coneixem els problemes que hem tingut. La tasca del servei d’habitatge social s’ha portat 

a terme amb molt pocs recursos. Ara tenim un bon equip, potents, coordinades, i aquest pla 

d’habitatge s’ha de posar també de relleu. El pla d’habitatge es porta des de l’àmbit 

transversal. Com sabeu, tenim una situació greu. La judicatura també te molt a dir, com ara 

amb la aplicació de la carta social europea Tots els regidors hem treballat molt inclús posant 

de relleu que arribaria el moment en que la gent encara que treballant no podria pagar el seu 

lloguer. El pla de l’habitatge és un bon recurs però aquesta proposta també és molt 

interessant i fem una bona coordinació podem treure molt profit. Tenim el problema amb els 

lloguers i amb els pisos turístics que fan que s’incrementi el preu del lloguer. I podem 

intervenir posant de nou l’habitatge al mercat. Si introduíssim un 1-2% d’habitatges que estan 

buits ja controlaríem una mica els preus dels lloguer. Crec que tenim una oportunitat per poder 

aplicar la carta social europea. Els recursos de l’Ajuntament son mínim i hem demanat ajuda a 

la Diputació i a la Generalitat que son qui tenen aquesta obligació. Si anem tots a una, ja que 

és un tema global podem treure alguna cosa. Donarem suport. 

 

 

 

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

Cultura, diu que respecte la petició de considerar aquesta reunió com urgent, cal recordar que 

l’ajuntament al seu dia va crear la Comissió de Desnonament, el passat 11 d’abril es va 

ampliar l’àmbit temàtic i és on s’ha de tractar tots els temes. La participació és voluntària i el 

punt crític de la proposta seria tractar els punts crítics. La propera reunió està datada pel mes 

de setembre. El concepte de carta de compromís amb l’habitatge social resulta pertinent per la 

situació actual. Un antecedent seria el pacte de l’any 2006 amb una situació similar a l’actual. 

Aquell pacte era a nivell autonòmic. Resultaria adient reivindicar la reedició d’aquell pacte a 

nivell autonòmic, ja que és el nivell on te sentit fer les reivindicacions oportunes. L’objectiu del 

pla d’habitatge és treballar per tal d’ampliar el peritatge social per poder ficar els habitatges 

dels agents dins del pla d’habitatge. I ho farem amb algunes ajudes, amb una bateria 

d’actuacions importants. Del segon punt, L’ajuntament de Mataró està activament treballant i 

volem treballar en aquesta línia des de l’oficina municipal de l’habitatge. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix a tothom el 

suport. Creiem que és un tema que hem tractar moltes vegades, que estem integrats a la taula 

mixta. Agraïm a tots els agents i moviment social que han fet la tasca en aquest tema, però ni 

els bancs, ni les APIS han fet la seva feina i els son els culpables del que ha succeït a nivell 

nacional. Per tant, és hora que aquesta gent prengui mesures. No hem parat de fer 

al·legacions, ja que per nosaltres la manca d’habitatge és un tema molt important. S’ha de fer 

pactes i adquirir compromisos.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER GARANTIR LA 

NEUTRALITAT DELS ACTES ORGANITZATS PEL CONSISTORI. 

 

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

la proposta de resolució següent 

 

El passat 19 d'abril de 2018 es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Mataró l'acte 
institucional de la Diada de Sant Jordi. Aquest acte estava organitzat des de l'Ajuntament amb 
la col·laboració de l'entitat Òmnium Cultural. 
 
"L'acte institucional de Sant Jordi a Mataró, organitzat per l'Ajuntament i Òmnium Cultural, es 
va convertir en una crida a la independència de Catalunya"així comença una de les notícies 
d'un mitjà de comunicació local sobre l'acte. Alguns mitjans de comunicació es van fer ressò 
d'algunes de les declaracions més polèmiques que va fer el conferenciant Joan-Lluís Lluís 
convidat per aquell dia. Declaracions com: "l'única manera que la gent que parla català ho 
segueixi fent és tenir un estat propi" i també ho recull la nota de premsa que va fer el mateix 
Ajuntament de Mataró i que està pujada a la web d'aquest. 
 
En nom d'una gran part de mataronins, per no dir la gran majoria, volem traslladar el malestar 
que festivitat rere festivitat sofreixen molts ciutadans en veure com l'Ajuntament de Mataró 
celebra actes que han de representar i respectar les diferents sensibilitats dels mataronins, 
però no ho fan. Com també succeïx amb l'acte institucional de la Diada de Catalunya. Creiem 
que els actes promoguts per l'Ajuntament sobretot els institucionals, haurien de ser actes 
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neutrals i apolítics, i no seguir amb aquesta perversió de la nostra institució que s'ha fet 
d'alguns actes amb greus connotacions independentistes. 
 
És per això que exigim a l'Ajuntament de Mataró que busqui una solució per garantir la 
neutralitat dels actes organitzats pel consistori. És la nostra obligació garantir la convivència 
entre ciutadans i demanem que aquest sigui l'últim any que es torni a celebrar cap festivitat 
acompanyats de grups partidaris de la divisió del nostre país. 

 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) sol·licitem al ple 
l'adopció dels següents acords: 

 
1. L'Ajuntament de Mataró reprova les declaracions a favor de la independència de Catalunya 
fetes perJoan-Lluís Lluís en l'acte institucional de la Diada de Sant Jordi 2018 celebrat a la 
sala de plens de l'Ajuntament. 
 
2. Que l'Ajuntament de Mataró no celebri més actes conjuntament amb Òmnium Cultural, a 
menys que el seu tarannà deixi de ser exclusivista de cara a la independència de Catalunya. 
 
3. Que l'Ajuntament de Mataró garanteixi la neutralitat política en els diferents actes que el 
consistori organitzi.” 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que com a totes les propostes del grup de PxC, hi ha una 

mena d’aroma antidemocràtic que pertorba. El que no podem demanar és que l’ajuntament 

censuri als seus convidats o convidi a una part de les persones, només els de la seva 

ideologia. I acusar a l’ajuntament de Mataró de ser independentista és una broma, ja que tant 

l’alcalde com el seu govern, han donat proves suficients de tot el contrari. Vostè demana 

neutralitat política, però en el fons vol censurar. Hauria de demanar varietat i pluralitat en els 

actes de l’ajuntament. En set anys com a regidor he pogut sentir opinions de tots els tipus 

sempre donades per persones demòcrates, a mi no em molesta però sembla que ha vostè sí.  

 

 

 

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

que votaran en contra perquè es tracta d’una iniciativa política impulsada per un grup que 

avala l’aplicació de l’article 155 i d’entrada diem que res de que vostès proposin ens semblarà 

bé. A alguns no els agrada la llibertat d’expressió, però encara no està prohibit pensar. L’escrit 
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del Sr. Joan Lluis Lluis ens diu això: “Soc el protagonista des de fa dos mesos, però avui seria 

inútil parlar de mi. Vaig impartir una conferència sobre la diversitat lingüística i vaig arribar a la 

conclusió de que defensem la llengua catalana i això es pot fer només amb un estat 

independent anomenat Catalunya. Vull creure que la conferència va ser una reflexió 

contrastada, emparada per la llibertat d’expressió. Va ser impartida al costat de l’Alcalde, el 

qual no parteix la meva visió. L’alcalde em va tractar amb el respecte més absolut malgrat les 

nostres divergències ideològiques, entenc que l’alcalde és un demòcrata. En altres pobles de 

Catalunya deu haver alcaldes independentistes que escolten amb el mateix respecte paraules 

unionistes. Llibertat d’expressió, democràcia i respecte ens haurien d’unir a tots. Reitero la 

meva gratitud a l’ajuntament de Mataró i a Òmnium cultural per haver-me deixat expressar 

lliurement.”  

 

 

 

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

exposa que li agradaria conèixer algun exemple d’alguna ciutat de Catalunya on es celebri 

algun acte institucional de caire unionista. El dia de la celebració de la Constitució Espanyola, 

segur que la tranquil·litat que va tenir el Sr. Joan Lluis no la tindria. Pensem que no és un fet 

puntual el que va passar a la diada de Sant Jordi, i s’ha de manifestar. Recordo propostes de 

resolució, per exemple demanant pluralitat al Tecnocampus. Durant molts anys havíem vingut 

per Sant Jordi, però ja fa temps que Òmnium ja no fa cultura i es dedica a una altra història. 

La sala de plens diem que és la sala més important, per tant, hem de preservar aquest caire 

institucional i recordar que la sala es de tots. S’ha de respectar la pluralitat. Votarem a favor. 

Centrar-ho en aquest tema no ens agrada. I el 21 de desembre amb un 80% de participació va 

quedar clar que no son majoria a la ciutat i aquesta és la realitat. Que en un mes intervingui la 

mateixa conferenciant dues vegades no pot passar. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que l’ ajuntament ha 

de ser plural, lliure, democràtic i que no censuri. Aquesta proposta ens sembla que és una 

censura per un sector de la població i no podem estar d’acord. Ho diem ara i per sempre, no 

votarem cap proposta que prohibeixi i censuri.  
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El senyor Victor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, pensa que no hauria d’haver convidat als regidors a l’acte de sant Jordi amb el 

logotip de l’ajuntament i de l’Òmnium. L’Òmnium Cultural al 2017 va rebre 2007 euros de 

subvenció de l’ajuntament. Com alcalde pot fer el que vulgui, però al ser un acte oficial amb 

caire polític penso que no és convenient. El dia 6 de desembre li vaig comentar perquè no 

volia celebrar l’acte de la Constitució i vostè va dir-me que no volia perquè pensava que podria 

semblar polític i havia unes eleccions. Però ara vostè ho troba correctament. Una altra cosa: 

Qui va triar al Sr. Joan Llúis Llúis, vostè? El PSC? Que hem digui que el va triar una persona 

aliena  a l’Ajuntament i a l’equip de Govern, no ho entenc. Hauríem d’estar representants tot el 

ventall polític i si convida algú d’una part hauria de convidar algú de l’altre part. Vostè ha de 

ser totalment neutral als actes institucionals. Per tant, nosaltres donarem suport. 

 

 

 

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

amb les intervencions de l’Esteve Martínez, CUP i Volem Mataró. De com s’arriba als 

convidats de Sant Jordi a Mataró, és des de 1969, L’Òmnium Cultural dona el premi d’honor a 

les lletres Catalanes. Les grans figures de les lletres han estat guardonades amb aquest 

premi. Des de Joan Oliver, Pere IV, Salvador Espriu, Foix, Fuster, Pedrolo, Rodoreda, Pere 

Calders, Martí i Pol, Tisner, Teresa Pàmies, Francesc Mira, Porcel, Cabré Corominas. Alguns 

d’ells han vingut ha parlar a l’ajuntament. L’Òmnium Cultural, va donar la 37è edició del premi 

literari memorial Joaquin Cases de narrativa a les escoles de Mataró. L’activitat cultural 

d’Òmnium és la seva essència i mai no l’ha abandonat. Per altra banda, la proposta de 

resolució el que demostra és que la persona que l’ha redactat no va assistir ni rellegir la 

proposta. On hi ha el bilingüisme acaba destacant una llengua sobre l’altre. Les llengües que 

tenen milions d’habitants i un estat al darrera no han de patir per la seva continuïtat. Ens 

agradi o no, forma part de la proposta d’una conferència que va fer un convidat. Aquesta 

llibertat d’expressió que tan trobem a faltar últimament. 

 

 

 

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

la proposta no té rellevància i només busca la divisió i malestar. Dues preguntes: Sra. Lora, 

vostè no hi era? No la recordo. I el dia de l’homenatge a l’alcalde Abril? Perquè si hagués 
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estat ens demanaria que l’Ajuntament no organitzés més actes. No acostuma a assistir als 

actes institucionals. Sempre va bé saber de que es parla. Per últim: Sap el que és l’Òmnium? 

Defensa la difusió de la llengua catalana. Una observació: No entenc com es capaç de dir que 

parla en nom de la majoria de Mataronins. Votarem contràriament, serà un no rotund. Hem 

posaré la costat del company de Ciutadans, perquè aquesta proposta li agraïm que la presenti 

perquè ens permet denunciar l’actuació del Govern. L’acte institucional a Sant Jordi sempre 

ha tingut un contingut literari. Normalment dona la conferencia el guanyador del premi que 

atorga Òmnium, però aquest any el guanyador, el Sr Quim Monzó va declinar donar la 

conferència i per això es va recórrer al guanyador del premi Sant Jordi de l’any 2017. El que 

ens hem de preguntar és perquè el Govern municipal va intentar vetar al Sr. Lluis, i només va 

acceptar celebrar aquesta conferència quan Òmnium va plantejar-se organitzar-la fer-la per la 

seva banda. Sr. Bote aquest tema és un tema d’ètica i bon govern. Enlloc de pensar en 

trencar la relació amb una de les institucions més gran s’hauria de preguntar què passa amb 

la llibertat d’expressió a la nostra ciutat. 

 

 

 

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

Cultura, exposa que l’ajuntament de Mataró col·labora fa anys amb Òmnium tant a la diada de 

Sant Jordi com el 11 de setembre. Tenen total llibertat per manifestar les seves opinions, tot i 

no compartir-les el nostre grup. Es tracta de compartir opinions, per consensuar i aconseguir 

acords però no confrontar persones. S’ha de dialogar però no imposar. De no fer això no 

seriem neutrals. El nostre vot per tant, serà negatiu. 

 

 

 

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

obviarà alguna intervenció grollera i fora de to, aquí es veu la classe d’alguns representants 

polítics. EL meu grup te ordres de no assistir a cap acte que organitzi Òmnium Cultural. És 

veritat que no és un fet puntual aquest acte de la Diada de Sant Jordi. Hem presentat la 

proposta perquè la arrosseguem fa molts anys. Nosaltres el que no volem és que s’aprofiti un 

acte institucional per fer proclames polítiques. No estem en contra de que vinguin, però sense 

proclames polítiques, i no volem aguantar les perversions que hi ha a l’ajuntament. Només 
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entenen la llibertat si és la seva. No volem que s’utilitzi un acte institucional per fer proclames 

polítiques. I si Òmnium vol fer algun acte a la ciutat que ho faci a títol particular 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

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

Vots en contra: 19,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

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 (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

16  - PROPOSTA DFE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA DE SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que “tots 
els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat que no s’ha de 
perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.  
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La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest lliure 
desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.  
 
No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza la persona que ajuda 
a morir a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i 
inequívoca d’aquesta, en el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que el condueix 
necessàriament a la mort (...)”.  
 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés 
de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació 
concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 
25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.  
 
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, 
norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica.  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure amb 
dignitat el procés de la mort’ diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament 
adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort”. I 
afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per 
tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics 
que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”.  
 
D’aquesta manera es recolza el dret de fer oficial la voluntat de les persones mitjançant el 
Document de Voluntats Anticipades (DVA).  
 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i 
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada 
pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions, 
apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la 
vida segons la seva concepció de dignitat (...)”.  
 
En aquest context, la persona ha de poder rebre una atenció de qualitat que promogui 
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni 
(domicili, hospital, etc.), i atenent els seus desigs.  
 
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les 
seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret 
a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat 
d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret a que els professionals sanitaris li facilitin les 
cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna, sempre dins del marc legal 
vigent.  
 
El 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre el Dret a 
Morir Dignament que juntament amb el desenvolupament dels programes de cures pal·liatives 
ha suposat una millora que no podem ignorar.  
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Malauradament però, l'experiència de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a 
partir de l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens 
permet afirmar que massa persones continuen sofrint innecessàriament al final de la seva 
vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; per 
ignorància dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat 
d'accés als equips de cures pal·liatives, per desinformació d'una part del personal sanitari, per 
manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de 
l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol. I és que a Catalunya, menys de l'1% 
dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA) tot i que un 78% de la 
societat dóna suport a la despenalització de l’eutanàsia.  
 
Per tant, per aconseguir eixamplar l’ús del dret a morir dignament de la ciutadania, és 
necessari despenalitzar l’eutanàsia, regulant-la amb la llei corresponent però mentre això no 
sigui possible, impulsar les mesures que actualment permet la legalitat. Els ajuntaments són 
les institucions més properes a la ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper primordial en 
la divulgació d’aquest document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció 
que el dret a una mort digna és un dels drets humans i que un consistori amb sensibilitat 
social ha de vetllar per la seva defensa i acompliment.  
 
L’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) fa arribar ofertes de col·laboració als ajuntaments 
perquè, des de l’àmbit municipal, s’afavoreixin un seguit de mesures per tal d’ajudar la 
ciutadania a afrontar amb el màxim de dignitat possible el procés de mort.  
 
Pensem que “morir és inevitable, el sofriment, sí que es pot evitar”.  
 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els 
següents ACORDS: 
  
1. El Ple de l’Ajuntament de Mataró acorda donar suport a les propostes presentades per 
l’Associació DMD-Cat, a formar part d’una xarxa de municipis que treballen per l’adquisició 
dels drets socials i humans en aquest tema. I per manifestar el seu compromís, promourà la 
cultura de la mort digna.  
 
2. L’Ajuntament promourà la formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis 
socials, centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, 
etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de 
Voluntats Anticipades (DVA).  
 
3. Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats a 
centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els 
mitjans de comunicació municipals i edició de pamflets o tríptics, que estaran disponibles als 
punts d’informació municipals.  
 
4. Instar el Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per tal 
d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic 
municipal.  
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5. Traspassar aquests acords al Consell Municipal de Salut, per tal que pugui donar el seu 
suport i col·laborar en la difusió d’aquesta informació.  
 
6. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la 
despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi medicament assistit, al Congrés, fent-los arribar 
aquesta moció aprovada. “ 
 
 

 

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

una bona exposició de motius la proposta presentada per Iniciativa, però considerem que fa 

trampa i vol vestir un drama. Creiem que s’equivoquen en la solució. L’ eutanàsia promou un 

fals dret. Tothom té dret a morir dignament, és a dir de forma natural, evitant el dolor i a ser 

possible amb l’afecte i estima de tots els que l’envolten. Ara que la medicina a través de les 

cures pal·liatives ha aconseguit minvar el dolor, per això els moviments pro-eutanàsia han 

agafat una nova bandera, la mort digne. Però no hi ha mort digne, si no persones que moren 

amb dignitat. Quant el pacient ja no té certa autonomia pensa que el millor és la mort.  

Votarem en contra, ja que defensem una mort digne, i amb cures pal·liatives perquè estem per 

acabar amb el dolor però no per acabar la vida de les persones. I votarem que no, perquè 

creiem que ningú te dret a decidir si una persona te dret a viure o a morir. L’avortament i 

l’eutanàsia ens condemnem a ser un fracàs com a societat. La solució mai és treure del mig a 

cap esser humà. 

 

 

 

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

manifesta que tal i com diu la Sra. Busquets representant del comitè de Bioètica de Catalunya 

i de la comissió deontològica demanar ajuda per morir és difícil. L’article 143 del codi penal té 

mesurat la inducció del suïcidi d’altri i cooperació. Obliga que les persones que volem morir 

converteixin als seus familiars en criminals. El posicionament de la Sra. Lora és restrictiu ja 

que obliga a no poder triar. Nosaltres pensem que si el fet de néixer et bé donat el fet de morir 

si que és una opció personal. I les persones decidiran si volen morir o no, que és el que va 

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

que és un tema de consciència. Hi ha persones que pensem que no tenim dret a treure la vida 

a ningú, i comparteixo el que ha dit la Sra. Lora de l’avortament i l’eutanàsia. No entenc 

perquè li diuen morir dignament quan estem parlant d’eutanàsia. Tampoc no entenc perquè es 

planteja ara posar el nom a un carrer al Sr. Montes, un metge que va ser qüestionat per deixar 

morir a un familiar. No veig perquè hem de carregar als tècnics municipals amb una càrrega 

més. Que no hi ha metges a la ciutat? Que no son adequats per assessorar als pacients? 

Tothom té dret a tenir els cures intensives als últims dies. No és un càrrega que hem 

d’assumir. Perquè en aquest sentit, perquè evitem els suïcidis? No acabem d’entendre bé 

aquest tema i pensem que és un tema de consciència. No donarem suport. A part és un tema 

d’agitació i propaganda en aquest moment. 

 

 

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

agrada aquesta proposta. Vinc del ram de la infermeria, m’ha tocat veure com les persones 

empitjoren i pateixen, i els seus familiars pateixen veient com les medicines no poden pal·liar 

aquesta situació. Vull esmentar a la Sra. Marta Civina, activista del mon sanitari, ha 

aconseguit que això estigui avui a tots els ajuntaments, amb la mateixa proposta de resolució. 

El 80% de la societat ha dit sí a l’eutanàsia. Volem escollir quan dir prou, per evitar el patiment 

i el dolor. No es pot confondre amb el suïcidi, son coses molt diferents. I tan de bo ningú hagi 

de passar per això, però decidir les condicions per a morir és un dret, no puc oblidar-me de 

Ramon Sampedro i molts altres. El dret de la llibertat de morir, de com fer-ho és un dret que 

ningú ens pot treure. M’alegro que el Congrés dels Diputats hagi treballat en aquesta qüestió.  

 

 

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

Ciudadanía, diu que és un tema conflictiu. Intentaré matisar la nostra posició. Nosaltres estem 

a favor, però ens oposem a mantenir la persona en vida, fent-li tots tipus de proves. Una cosa 

és penalitzar l’eutanàsia, i altra aprovar el suïcidi assistit. Aquest matís, que no és lleu, ens a 

portat a abstenir-nos. I no és per estar en contra. Compartim la proposta però el punt 6 

consideren que està en contradicció amb el que defensem des del nostre partit, per això ens 

abstindrem. No compartim el suïcidi assistit. No creiem que aquest dret avali el suïcidi. Per 

això també ens varem abstenir al parlament de Catalunya, ja que estem en contra de retardar 

l’inevitable però no estem d’acord amb el suïcidi. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que la 

proposta ha estat perfectament explicada. Votarem a favor, tal i com hem fet a altres 

ajuntaments i al Parlament. El document de voluntats anticipades crec que és el document o 

punt que pivota en aquesta proposta. En definitiva, estem contents de que es tracti aquesta 

proposta al ple, i que hagi sortit endavant la votació al Congrés Espanyol. 

 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, pensen que 

aquesta proposta encaixa més com una declaració institucional pels següents motius: parlem 

d’eutanàsia activa, regulada pel codi penal, cosa pel que no sabien si abstenir-nos o no. S’ha 

debatut al Congres a Madrid per una proposta nostra i va ser defensada per representants 

que ara estan empresonats. Sorprèn també que partits com Ciutadans i PP que son liberals, 

no votin a favor. Com liberal entenc que l’estat no pot influir en les meves decisions quan 

aquestes no repercuteixen a tercers. L’eutanàsia activa, és la situació extrema i és de la que 

estem parlant, perquè l’eutanàsia passiva ja es va despenalitzar. Aquests partits van defensar 

l’eugenèsia, permeten escollir qui ha de néixer i com escollint els pares i si te una patologia o 

no, però no permeten escollir qui vol morir i com m’estranya. Parlem de poder decidir 

lliurement en una situació determinada que es pugui complir. Si nosaltres estem per garantir 

els drets fonamentals, crec que s’ha d’aprovar. Arribat el moment, amb tot el ventall de 

possibilitats davant de la persona, no som qui per dir que s’ha de fer. Hem de posar les 

mesures per garantir la millor vida possible. Votarem a favor. 

 

 

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

votaran favorablement. Crec que s’ha dit quasi tot el que s’havia de dir. No volia deixar de 

comentar el que el Sr. Vinzo m’ha posat al paper. En consonància del que es va tractar al ple 

del 6 d’abril del 2017, es va donar compte que entre altres punts es deia manifestem la 

necessitats de modificar la legislació actual, i la llei orgànica 10/95 que és aquesta llei que 

avui estem tractant. El Sr. Vinzo va ser un dels primers a recolzar aquesta llei, per la 

despenalització de l’eutanàsia. El 2% dels pacients atesos demanen la mort. 60.000 persones 

que moren a l’any a Catalunya, unes 1.200 se les està negant el dret al respecte de la seva 

dignitat, que no hauria de ser denegat. Els sistemes públics haurien d’assegurar els drets de 

les persones a viure dignament qualsevol etapa de la seva vida, i la mort, és un dret 
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essencial. Respectem el dret a escollir. Creiem que la mort hauria de ser integra com part de 

la vida. Donarem suport a aquesta proposta de resolució. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que son unes emotives paraules del Sr. Vinzo. Desitgem que 

es recuperi. Agrair també les paraules de la Sra. Martinez. Entenem que és un tema sensible. 

Assolirem el dret a decidir quan volem marxar. Avui he vist el botànic australià que amb 104 

anys ha viatjat a Suïssa per demanar l’eutanàsia activa i a mort rodejat dels seus nets 

escoltant Beethoven, digui’m si això no és una manera digna de morir.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

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 (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

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

Plataforma per Catalunya (1).   

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

Partido de la Ciutadanía. 

 

 

En aquests moments surt de la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal de 

Convergència i Unió. 
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17   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE LA MILLORA DE LA PROMOCIÓ MUSEÍSTICA DE LA CIUTAT. 

  

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

resolució següent: 

 

“El Ple municipal de maig de 2017 va aprovar per unanimitat una proposta presentada pel 
grup municipal de la CUP perquè Mataró s’adherís a la Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya (XATIC).  

La XATIC, amb seu a Terrassa, agrupa 24 municipis i té com a objectiu principal la promoció i 
la difusió del turisme industrial i, en concret, generar una línia d’actuació comuna com a eina 
de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn d’aquest 
tipus de turisme a Catalunya. A través d’una xarxa de mes de 50 museus, la XATIC ha 
aconseguit atraure més de 1,4 milions de visitants anuals. 

Amb la seva incorporació, Mataró aporta edificis com la Nau Gaudí, una joia arquitectònica, 
seu cooperativista i espai expositiu i Can Marfà, una antiga fàbrica tèxtil que alberga la 
col·lecció Jaume Vilaseca, una de les més importants de l'Estat quant al sector del gènere de 
punt (maquinària, indumentària, publicitat, eines i documents).  

La ciutat de Mataró, per altra banda ha superat aquest any 2017 els 100.000 visitants, amb un 
notable creixement respecte l’any anterior i amb un motor principal, que segons expressen els 
turistes, és el turisme cultural i a molta distància, el turisme de compres. 

La pertinença a XATIC, per sí mateixa, no comportarà de forma espontània un increment 
significatiu de l’interès en Mataró.  

De fet, segons hem pogut saber, el nombre de visitants de la col·lecció Jaume Vilaseca a Can 
Marfà ha experimentat un retrocés respecte l’afluència que registrava a la seva antiga ubicació 
al c/ Baldomer Vila. 

La promoció de Mataró al web de Xatic es limita a Can Marfà i a la Nau Gaudí, mentre que 
altres ciutats fan una promoció molt més amplia i atractiva de les seves ciutats: incorporant les 
vertents cultural, museística, paisatgística i gastronòmica, a l’estrictament industrial. 

A més, la col·lecció Jaume Vilaseca, compta amb un seguit de màquines que encara 
funcionen i que podrien contribuir encara millor a explicar de forma atractiva i comprensible 
una activitat productiva que ha estat important a la ciutat i també a la industrialització catalana. 
Aquest fet justificaria plenament la incorporació de Can Marfà al Sistema Territorial del Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), fet que segons tenim entès 
està previst però per motius burocràtics no s’ha pogut concretar. 

Per altra banda, els horaris d’obertura dels Museus semblen insuficients, sobretot en els 
mesos d’estiu. 
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Nau Gaudí-Col·lecció Bassat. Obert de dimarts a dissabte de 5 a 8 del vespre 

Ca l’Arenas-Centre d’Art del Museu de Mataró. Obert de divendres a diumenge de 18 a 21 
hores 

Clos Arqueològic de la Torre Llauder. Obert els dissabtes 

Can Serra-Museu de Mataró. Obert de dimarts a diumenge de 18 a 21 hores 

Can Marfà. Gènere de Punt-Museu de Mataró. Obert de divendres a diumenge de 18 a 21 
hores 

Sala d’Exposicions de Can Palauet. Obert de dimarts a diumenge de 18 a 21 hores 

 

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

Primer.- Aprofitant la potencialitat de la XATIC, l’Ajuntament presentarà la ciutat de forma 
global, oferint tot el seu ventall de possibilitats culturals, museístiques, paisatgístiques i 
gastronòmiques per atraure els visitants. 

Segon.-L’Ajuntament de Mataró incorporarà Can Marfà Gènere de Punt al Sistema Territorial 
del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró estudiarà la manera de flexibilitzar els horaris d’obertura dels 
diferents espais i dels punts d’informació, per tal d’oferir una millor experiència als nostres 
potencials visitants.” 

 

 

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

vot serà favorable, considerem que és una proposta positiva i tot el que sigui promocionar la 

nostra ciutat donarem suport. 

 

 

 

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

fa uns mesos es va aprovar la nostra proposta d’adhesió a la xarxa de turisme industrial de 

Catalunya amb la finalitat d’impulsar el coneixement del patrimoni de la nostra ciutat i 

potenciar els recursos existents, principalment la nau de Gaudí, per tal de convertir-nos en 

reclams del turisme cultural. Vam facilitar un mitjà, que el govern del PSC no va aprofitar. El 

Sr. Bote, i la responsable de cultura Sra. Moreno, enlloc de fer la gara-gara al Mataró Parc, 

seria millor promocionar els actius culturals de la ciutat mitjançant rutes, activitats temàtiques. 
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Lamentem les preferències per les superfícies comercials, ja que això ens empobreix i no ens 

singularitza respecte la resta. Davant això, demano que apostin per aquest patrimoni i cultura, 

que sí que ens singularitzarà i crearà atractiu a la nostra ciutat. Subscrivim la proposta de 

Esquerra Republicana. 

 

 

 

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

manifesta que votaran favorablement. És una proposta adequada. Quan ens comparem amb 

Terrassa, no podem pretendre en mesos arreglar un endarreriment de dècades. Ens sembla 

bé que es parli dels atractius de la ciutat vistos globalment. Penso que és proposta 

necessària, ben encamina i per tant votarem favorablement. 

 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que votaran 

favorablement. Estem d’acord amb la proposta i si tenim l’oportunitat de potenciar el patrimoni 

de la nostra ciutat, endavant. Fer referència que a la XATIC hi ha una definició de la nostra 

ciutat de Mataró immillorable i magnifica. Endavant. 

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que reitera les opinions dels meus companys. Creiem que és una 

segona part de l’aprovació que vàrem fer de la xarxa. És una forma que sigui efectiva la 

posada en marxa de tot el nostre patrimoni cultural i industrial. En aquest sentit donarem 

suport. 

 

 

 

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

també donaran suport. El primer punt és sobre la línia que ja treballàvem. El segon punt, es va 

plantejar escollir una xarxa, però també estic d’acord, igual que amb el tercer. El Sr. Jerez sap 
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que reclamo uns recursos que mancaven que s’havia de fer a primer de març i encara estem 

esperant. Anem amb una mica de retard. Pel que fa la proposta, estem d’acord. 

 

 

 

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

Cultura, informa al Grup Municipal d’Esquerra que s’informi bé sobre el numero de visitants de 

la col·lecció de Can Marfà. Ho pot trobar a la web del departament de cultura. L’any més 

visitat va ser el 2007, amb 1.592 visitants. En comparació, a Can Marfà l’any 2017 va tenir 

5.925 visites. Fa poc que ens hem adherit. Estem treballant per enriquir l’oferta, oferint 

paquets combinats amb altres activitats, tenim previst fer una presencial a l’oferta de 

productes de la Xatic. La incorporació de Can Marfà al sistema del Museu Nacional de la 

Ciència, es va sol·licitar en data 28 de febrer i s’ha rebut resposta afirmativa amb data 22 de 

març. Volem aclarir que la pertinença de les xarxes temàtiques bé donada pel pla de museus 

de la Generalitat de Catalunya que reconeix pertinença a una xarxa de ple dret i adhesió 

d’altres com col·laboradors. Donada la pluridisplicinalitat de la col·lecció de Mataró, aquesta 

xarxa s’ha inscrit a la xarxa de Museus d’Història en ple dret i a la del sistema del MANATEC 

com a col·laboradors. En tot cas, esperem la seva confirmació del tràmit. Això ens ha de 

permetre inclouré Can Marfà al sistema. En paral·lel també s’està treballant en un conveni que 

ens integrarà dins del Museu tèxtil de Catalunya. Des de fa 2 anys treballem conjuntament en 

la recerca de les col·leccions tèxtils. Per últim recordar que el PAM recull l’ampliació de l’ús 

dels museus i espais municipals i des de gener els 3 equipaments de Mataró obren al matí. La 

direcció de cultura està treballant per mantenir durant tot l’any la mateixa franja horària, i 

ampliar l’obertura dels dissabtes pel matí, i obrir el dijous a la tarda Can Marfà i Ca l’Arena ( a 

partir de juny). Per nosaltres és important que tots els equipaments de Mataró ofereixin horaris 

concertats a centres educatius o grups de turisme o promoció econòmica. Entenc que estem 

treballant al respecte, i com anem en paral·lel votarem favorablement. 

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

agraïda. Aprofitem la potencialitat de la Xatic per presentar aquesta oferta global, que no costa 

diners i tenim pendent de fer i entenc que es farà. Respecte la flexibilitat horària, em sembla 

correcta la proposta. Finalment, sobre el nombre de visitant, faré la comprovació. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A LA 

PROMOCIÓ DE L’ARTESANIA I LA RECUPERACIÓ DELS OFICIS 

PERDUTS AL MUNICIPI. 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

“Un artesà es defineix com tota activitat de creació, producció, transformació, reparació i 
restauració de béns artístics i tradicionals i béns de consum, així com les prestacions de 
serveis, quan en totes elles la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixin el 
factor determinant en el resultat final del procés productiu o del servei prestat. El producte o 
servei obtingut ha de tenir un caràcter individual i diferenciat, no podent ser objecte d'una 
producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries. 

Molts oficis del nostre patrimoni cultural i identitari com a ciutat estan desapareixent i cal 
reflexionar sobre la importància de mantenir-los vius. La crisi que travessa la nostra economia 
no és nova per al sector artesà. 

Hi ha molts oficis artesans com el de forjador, herbolari, fuster, enquadernador, ebenista, 
estampador, ceramista, sabater, torner, cistelleria, tapisser, etc. que estan desapareixent i 
caldria ajudar i aprofundir en la seva modernització i l'adequació al context actual de 
competitivitat i a les noves demandes del mercat. 

Des del món local creiem que hem d'intentar prendre mesures per fomentar i promocionar les 
empreses artesanes, vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal, sostenir la seva 
producció i fomentar el desenvolupament d'un sector com el seu. 

Des de l'àmbit local, creiem que hem de portar a terme polítiques molt actives de defensa i 
promoció de l'artesania per salvaguardar els oficis que ja tenim i recuperar d'alguns ja 
desapareguts a la ciutat. 

El coneixement d'aquests oficis no es pot perdre, cal preservar-lo per futures generacions, és 
part de la nostra història com a ciutat, una part important de la nostra cultura i patrimoni. 
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Considerem que actualment és el moment ideal per fer un estudi de la creació d'una escola 
taller d’artesania, per tal de complementar amb un coneixement teòric i una formació pràctica 
la aparició de nous artesans. Amb aquesta actuació es garanteix la projecció i continuïtat del 
coneixement de les tècniques pròpies dels oficis artesans, que ha de facilitar el 
desenvolupament de projectes propis i la presència d'una oferta professional formada que 
pugui ser contracteda per les empreses del sector artesà. 

Volem fomentar que, empresaris, alumnes de formació professional de la família professional 
de l’artesania, persones aturades i emprenedors amb vocació artesana tinguin més 
oportunitats i puguin desenvolupar aquesta activitat. A més, s’intentarà facilitar convenis per a 
que  alumnes de les famílies professionals de l’artesania realitzin pràctiques en empreses 
artesanals. 

Cal incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals aquells comerços o 
empreses artesanals que donen feina a les persones sortides d'aquesta formació, el treball 
artesà pot ajudar a la inserció social de determinats col·lectius, com els discapacitats o les 
persones en risc d'exclusió social. 

No volem que els nostres oficis i artesans desapareguin. Tenim la responsabilitat d'impulsar 
projectes de visualització de totes les empreses que tenim en el nostre territori, hem de fer 
visibles tots els nostres artesans, en les seves branques existents i hem de crear noves 
oportunitats entre els joves i adults de creació d'oficis perduts. 

Per tot això, aquest Grup Municipal creu convenient i sol·licita els següents ACORDS: 

PRIMER.- Impulsar una veritable política municipal de defensa i promoció de l'artesania, 
implicant als agents econòmics i a les administracions públiques supramunicipals. 

SEGON.- Impulsar les fires que es fan a Mataró com la Fireta de primavera, la Fira d’abans de 
reis, entre altres. El component artesanal que actualment es realitzen a Mataró per a que 
esdevingui un referent. 

TERCER.- Fer conèixer i extensible als comerços tradicionals artesans, que poden adquirir 
una acreditació de la seva feina artesanal, mitjançant: 

• El carnet d'artesà de la Generalitat de Catalunya.  
• El distintiu per establiments de venda d'artesania catalana de la Generalitat de 

Catalunya 
• Acreditació de mestre artesà de la Generalitat de Catalunya. 

QUART.- Estudiar la importància i el grau de necessitat de que en el sistema educatiu 
s’imparteixin cursos de graus mitjà i de graus superiors a la nostra ciutat d’alguna especialitat 
artesanal, i si s’escau demanar-ho al Departament d’Ensenyament.  

 
CINQUÈ.- Notificar els presents acords als diferents gremis, associacions patronals de la 
ciutat i a la (FAAOC - Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya).” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix que hagi retirat la proposta de la escola- taller perquè 

amb tot el que ha demanat com biblioteques, centres cívics, geolocalitzadors pels nens amb la 

proposta de baixada d’impostos l’ economia no quadraria mai. Hi ha una contradicció amb el 

liberalisme que vostè defensa, no vol que l’estat ni les administracions intervinguin gaire però 

per altra banda demana desgravacions i bonificacions municipals. No volem que desapareguin  

certs oficis, però s’hauria d’apostar per impulsar la tecnologia al servei de la ciutadania com 

els drons o l’ innovació de tecnologia d’alt nivell en el Tecnocampus. No entenc el punt en el 

que diu que s’ha d’impulsar les fires que es fan a Mataró, no sé que més s’ha de fer. Té 

moltes contradiccions, per una part diu que és l’economia privada la que ha d’encapçalar 

l’economia i les decisions, però per altra banda demana la intervenció de l’administració 

pública. Quan vostès mai defensen la col·lectivitat.  Per tant votarem en contra. 

 

 

 

 

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

bé el que es planteja tot i els defectes d’estructura i formals que te. I si estiguéssim en una 

normalitat democràtica li donaríem suport però les circumstancies no són aquestes. Trobem a 

faltar en la proposta, els artesans del vidre, els terrissaires, la producció de rajoles 

hidràuliques, els cistellers i cadiraires que podrien recuperar la memòria de Mataró. Hauríem 

d’innovar el nostre llegat a partir dels oficis lligats a la ciutat, donant prioritat als pocs artesans 

que queden a la ciutat, i es podria obrir un espai perquè els artesans puguin exposar i vendre 

els seus productes. Seria bo lligar tot això amb politiques municipals i eixos comercials de la 

ciutat, la cultura, el comerç, la formació professional, tallers i activitats per a grups amb 

necessitats especials, formació i acompanyament a aturats, grups amb risc d’exclusió, per 

poder recuperar la memòria de la ciutat. La Proposta és bona però millorable i suggerim 

treballar-la entre tots i tornar-la a presentar per assumir compromisos molt més concrets. 

Votarem en contra sinó teniu en compte aquest suggeriment. 
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La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu manifesta que el seu 

vot serà negatiu, encara que hagi retirat dos punts, ja que se li ha vist el llautó, perquè en el 

punt tres la Generalitat ja està desenvolupant una tasca arrel d’aquestes professions, però el 

que ens sorprèn és vostès com a partit liberal, amb polítiques liberals demanin que pel 

desenvolupament empresarial ara sol·licitin la intervenció de l’Administració. Em sumo al 

company Martinez, fins el punt de posar l’ensenyament al servei del teixit empresarial i en 

canvi en altres funcions mes bàsiques demanin que l’Administració no intervingui com en l’ 

educació, sanitat, dret a una mort digna. Sempre volen afavorir a la part empresarial amb 

bonificacions i subvencions, recordem el tema de les polseres intel·ligents o els canviadors de 

nadons. No ho veiem malament, però trobem estrany que a vegades vostès diguin que si i 

d’altres no a l’ intervenció de l’Administració. A part també trobem la proposta ambigua, 

incompleta i estèril i per això votarem que no. La política hauria de ser alguna cosa més que 

una cara bonica. 

 

 

 

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

ens ha presentat l’estudi de planificació de la Formació Professional en el que hi ha unes 

prioritats e iniciatives com l’ impuls d’una escola d’arts i oficis a càrrec de la Generalitat i un 

nou centre de Formació Professional. Aquest és el millor àmbit per discutir la proposta de 

manera mes concreta. La proposta queda ambigua tot i que és interessant, per tant li donarem 

suport en forma d’abstenció.  

 

 

 

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

que aquesta proposta es treballi més, la intenció és bona però és molt genèrica, sense 

concretar els oficis, ni artesans i això varia en cada ciutat. Abans de fer una nova escola hem 

de saber la demanda que hi ha, possibilitats, i tenir en compte el document que ja existeix com 

ha dit el Sr. Teixidó. La proposta s’ha de localitzar més i adaptar a la nostra ciutat tenint en 

compte la nostra historia, cultura, tradicions i necessitats, perquè no a tot arreu són iguals. 

Votarem en contra si es manté tal i com està.  
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, manifesta que l’Ajuntament sempre té la voluntat de donar suport per fomentar els 

oficis artesans o perduts, però aquest temes són competència de la Generalitat i els medis de 

l’Ajuntament són molt limitats. La promoció li correspon a la Generalitat i la difusió a 

l’Ajuntament, també li podem donar suport pel reconeixement del mestre artesà per part de la 

Generalitat. L’Ajuntament és competent en la promoció , planificació i govern del sistema de la 

Formació Professional i és el Consell de la Formació Permanent l’òrgan per acollir tanta gent 

involucrada en la formació professional. La varietat de professions i la manca d’espais, fa 

difícil fer una oferta educativa si no es promoguda pels propis gremis. S’haurà de veure la 

introducció d’alguns cursos mitjançant la Comissió de Planificació d’Estudis de Formació 

Professional. Des de promoció econòmica, farem la localització dels artesans i els seus tallers 

i la difusió dels mateixos.  

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que a la proposta anterior del dret a una mort digna, ens vam abstenir perquè 

hi havia matisos que no podíem acceptar, perquè no estem a favor del suïcidi, no obstant som 

defensors de les llibertats absolutes de les persones. Hi ha moltes classes de liberalisme, en 

referència al que ha dit la Sra. Martinez, hi ha el liberalisme de dreta que és conservador, però 

també està el liberalisme progressista, i el social liberalisme que és el que defèn Ciutadans i 

que en les administracions actuem com avalador i promotors però no som actors directes, això 

no vol dir que ens desvinculem. No ens confonguin amb la dreta lliberal perquè no ho som.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

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

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

i Unió (4), corresponent als membres del grup municipal 
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VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN RELACIÓ AL 

CONTRACTE DE MANTENIMENT I MILLORA DE LES VORERES A LA 

VIA PÚBLICA. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent 

 

“El passat 29 de setembre es va formalitzar el contracte pel “Manteniment i millora de les 
voreres a la via pública” entre l’ajuntament de Mataró i l’empresa Vialitat i Serveis, S.L.U., 
adjudicatària del concurs. 

 

El grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta: 

1) Quina va ser la data d’acabament de les obres ? 

2) Els treballs recepcionats s’han ajustat al Plec de clàusules administratives particulars i al 
Plec de prescripcions tècniques ? 

3) Quina valoració en fa el govern d’aquesta contracte ?” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, diu 

que la data de finalització d’obres va ser el 23 de març de 2018. Els treballs s’han adequat al 

plec de clàusules Administratives i al plec de prescripcions tècniques, el certificat final d’obra 

està a l’expedient. La valoració que fa el govern és que aquest contracte de manteniment feia 

referència a unes millores en les voreres a causa dels danys per les arrels dels arbres en els 

carrers, Èlade, Fidias, Pitàgores, Ronda dels Països Catalans, Joan Salvat Papasseit , Ronda 

Creu de Pedra, Ronda d’Alfons XXII, ampliació de les voreres del col·legi Camí del Mig i del 

costat de muntanya del carrer Sant Ramón. La superfície on s’ha actuat ha estat de 1.923m2 

de paviment a renovar. Aixecar les voreres i veure l’estat, ha derivat en una ampliació de 200 

m2 més de paviment. En conclusió és una actuació correcta i ajustada als plecs.   

 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que el contracte té 

deficiències i irregularitats tant en el termini, com l’ampliació del contracte i l’execució de 

l’obra. En el plec administratiu, estipulava la durada de les obres com a màxim de dos mesos 

tal i com es va signar el 6 de novembre en l’acta de replantejament, amb el compromís 

d’acabar el 6 de gener, però les obres van acabar el 23 de març, en lloc de 61 dies van durar 

137, un 120% més, sense trobar a la documentació cap explicació per no haver complert el 

termini previst, sense sancionar-la per demora ni rescissió del contracte tal i com consta a la 

clàusula 32a. El fet de sobrepassar el termini en un 120% del temps és greu perquè no només 

no s’ha aplicat el plec administratiu, sinó també que el temps d’execució puntuava per la 

licitació. L’empresa va treure la màxima puntuació per aquest apartat 15 punts i després no ho 

ha complert i que va guanyar per 7 punts a l’altra empresa licitadora. El contracte es referia en 

concret al perill que suposava pels vianants l’aixecament de les voreres per les arrels dels 

arbres. També s’eixamplaven les voreres del Carrer Sant Ramón, i ja es sabia a finals de juliol 

que aquesta ampliació la faria finalment Aigües de Mataró, per tant s’hagués pogut aprofitar l’ 

import destinat a aquest carrer per altres voreres i no per reasfaltar una calçada modificant el 

contracte. Sobre aquesta modificació tampoc en trobat cap documentació. Dir també que a la 

clàusula 25a diu que el contracte només es pot modificar per raons d’ interès públic, i per això 

preguntem si era més d’interès públic una calçada o altres voreres que representaven un 

perill? Es podria haver reasfaltar aprofitant que ja havia un altre licitació de reasfaltat de 

carrers? En Text refós de contractes públics, en l’ articles 107. 3a i c diu que els contractes no 

es poden modificar en les seves característiques essencials contractades, essent necessari 
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un peritatge professional diferent del contracte inicial, per tant no es podia modificar el 

contracte com es va fer. L’empresa adjudicatària com no tenia maquinaria per asfaltar, va 

subcontractar a un altre per fer els treballs i això va suposar un encariment del 30% del 

contracte incomplint la causa 35a i sense notificar-ho prèviament per escrit com era preceptiu. 

El preu pagat per l’Ajuntament per l’ampliació del contracte per reasfaltar una part de la 

cornisa és entre un 20-30% mes car que el que oferia a l’altra licitació que teníem per 

reasfaltar els carrers i això és preocupant. En lloc de reasfaltar un carrer no podien haver 

arreglat les voreres que si representen un perill? En el contracte també preveia replantar uns 

arbres i no hi ha cap que compleixi l’alçada mínima fins les primeres branques tal i com està 

estipulat.  

 

 

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

manifesta que s’ha fet tantes repreguntes que prefereix contestar-les per escrit.  

 

 

 

20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

PROJECTE DE L’ESPAI DE LES ARTS. 

 

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

següent: 

 

“Ara fa poc més d’un any es va presentar el projecte per convertir l’edifici de l’antiga Presó, de 
l’arquitecte Elies Rogent, en l’Espai de les Arts, una iniciativa que ha d’englobar la Casa dels 
Artistes, el MAC (Mataró Art Contemporani) i el Taller de Gravat, amb la idea de donar suport 
a la creació i a la difusió dels diferents treballs dels artistes i en definitiva de donar a conèixer 
l’art contemporani a la nostra ciutat. 

Ens consta que per adequar les instal·lacions de l’edifici de la Presó als nous usos es va 
demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona que ha estat concedida (per 16.000 euros 
aquest any 2018 i per 184.000€, l’any 2019, conformant un total de 200.000 €) i que també hi 
ha una inversió prevista en el pressupost municipal d’enguany i de l’any que ve de 125.000 
euros cadascun. En total, 250.000 € més.. 
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El passat cap de setmana 21 i 22 d’abril es van fer unes jornades de portes obertes de la 
presó per a tota la ciutadania, on a part de veure les antigues estances de la seva planta 
baixa, es podria veure també mitjançant senyalística els futurs espais que conformaran l’Espai 
de les Arts. 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, ens agradaria saber: 

- En quin estat es troba el projecte de l’Espai de les Arts? 

- Quines són les adequacions que ja s’han fet a l’edifici? 

- Amb quin calendari es treballa per a que aquest projecte es pugui obrir a la ciutadania? 

 

 

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

Cultura, diu que han rebut el vis i plau del projecte per part de la Diputació de Barcelona i 

estan realitzant tots els tràmits requerits per acceptar la subvenció. Les adequacions que 

s’han fet a l’edifici són: millora de baixants i coberta i prèviament buidatge i neteja del mateix. 

Respecte al calendari en el que estem treballant dir que durant maig i juny del 2018 es farà la 

redacció del projecte i entre juliol i octubre de 2018 es tramitarà el projecte, l’execució de la  

1a Fase s’iniciarà al novembre i finalitzarà el 1er semestre del 2019. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, enten que el govern dona 

suport al projecte de l’espai de les arts tot i que semblava que últimament i havia 

discrepàncies amb la coalició de govern anterior però sembla que es permetrà obrir aquest 

espai al juliol de l’any vinent. És així? 

 

 

 

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

Cultura, diu que el procés d’execució ho estem fent segons el pla d’usos aprovat, per tant ja 

està respost.  
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21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FI QUE AQUEST 

AJUNTAMENT INFORMI SOBRE LES TASQUES DE COORDINACIÓ 

QUE REALITZA EN EL MARC DE NOVA ESCOLA XXI, D'ACORD AMB 

LES REVELACIONS SORGIDES DE LA LECTURA DE L'AGENDA 

PERSONAL I MANUSCRITA DEL SR. JOSEP MARIA JOVÉ 

(SECRETARI GENERAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA, ECONOMIA I 

HISENDA DEL GOVERN DEL SR . PUIGDEMONT) 

 

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

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“A tenor de los Trabajos realizados por este Ayuntamiento para coordinar el marco 
denominado NOVAESCOLAXXI durante el año 2017, entendemos y así nos lo expresó este 
Equipo de gobierno, que representaron un gasto adicional para este Ayuntamiento. 
 
Por lo que preguntamos. 
1.- ¿ Cuál ha sido este gasto adicional ( Cuál ha sido el importe, que han sufragado por ahora 
todos los mataroneneses) para poder coordinar este marco autodenominado 
NOVAESCOLAXXI durante el año 2017?  
¿ Se va a repercutir este importe a algún Departamento de la Generalidad de Cataluña?  
¿ A cuál, cuál es el Departamento con el que se pactó en su día la devolución de los importes 
adicionales que representaba estas labores de coordinación; a partir del momento en el que 
este Ayuntamiento, voluntariamente, tuvo a bien coordinar este marco de enseñanza? 
¿ Tiene este Ayuntamiento la convicción de que este importe lo devolverá la Generalidad de 
Cataluña a las arcas municipales? 
  
Este Equipo de gobierno nos manifestó que las reuniones las realizarían los docentes dentro 
de su horario lectivo; es decir realizarían tareas de coordinación en este Ayuntamiento y   
dejarían por lo tanto de realizar su labor docente. 
 
Preguntamos a este Equipo de Gobierno. 
 
2.- ¿Cuántas reuniones o mesas de trabajo ha convocado o coordinado este Ayuntamiento, 
cuántos docentes han participado y cuál ha sido la duración de cada una de las citadas 
reuniones? “ 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, exposa que no te  cap cost directe perquè va ser voluntari el 

coordinar la Nova Escola XXI, però si que a l’any 2017 es va pagar un complement durant sis 

mesos a una professora per fer aquesta coordinació. Aquest any estem destinant 2 hores 

setmanals d’una tècnica per fer aquestes tasques, per tant no hi cap cost directe ni li 

demanarem a la Generalitat aquest cost. Quan es convoca als docents no es deixa de fer cap 

tasca docent, en tot cas l’horari del professorat que depèn de la Generalitat li correspon a l’ 

inspecció educativa de serveis territorials i no a l’Ajuntament. S’han realitzat un total de 6 

reunions. Per qualsevol informació sobre el funcionament del projecte us heu d’ adreçar a la  

Fundació Bofill, Centre Unesco de Catalunya i Fundació Caixabank; en cap cas l’Ajuntament 

és responsable d’aquest projecte.  

 

 

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

Ciudadanía, diu que es va comentar que la Nova Escola XXl era un cost i ara no ho és? 

També va dir que la façana de l’Ajuntament no es valora, per tant és gratis? En el seu dia 

vostè va posar un preu en aquest projecte, va dir que vindria gent per formar-los però no sé si 

han vingut i quin tipus de gent són i que farien actes però tampoc ho han fet. Per tant no 

sabem el que poden costar aquestes tasques de coordinació. Crec que es deurien quantificar 

aquests treballs i l’Ajuntament ha de saber qui entra i surt i què es fa a les seves 

instal·lacions. Si vostès coordinen no saben quin tipus de treball s’està fent? No saben si les 

persones que venen son docents o no? S’hauria d’anar en compte perquè aquest treballs 

representen una despesa per la ciutadania i nosaltres creiem que no s’haurien de fer. 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que es va dir que el cost d’aquesta coordinació per dos anys 

seria de 8.000€, però finalment no va ser necessària la despesa perquè només vam 

necessitar 6 mesos fent un augment d’hores per part d’un professor de Biada. L’ajuntament 

assumeix moltes despeses que no toquen, però ho fem per intentar millorar l’aspecte 

educatiu. 
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22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ RESPECTE A LA ZONA POLIVALENT DE 

CERDANYOLA I ELS SEUS USOS VERS EL BARRI. 

 

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

següent: 

 

“El passat ple de l’any 2016, concretament el mes d’octubre es va presentar una PDR 
encapçalada pels Grups de l’oposició de ICV, ERC y VOLEMataró. On quedava constància de 
les necessitats que té Cerdanyola d’espais oberts al barri, on els nens i els joves puguin 
practicar esports de forma universal i gratuïta fins i tot promovent el moviment saludable front 
al sedentarisme. Sense tenir que pertany a cap Club d’esports. Es a dir,  jugar per jugar, 
sense rivalitats, quotes que no son a l’abast de totes les famílies, especialment en aquests 
context de crisis. Aquella proposta de Resolució va ser aprovada per unanimitat i amb el 
suport dels diferents agents socials del Barri amb qui van treballar la proposta. 
 
Al mateix temps el sr. Regidor es va comprometre en aquests consistori a donar comptes de 
totes les decisions que es prenguessin al respecte en aquests barri, tant al consell territorial, 
com a la taula sol·licitada en la esmentada PDR.  
 
En la mateixa es va sol·licitar una diagnosi que s’ha entregat fa poc en el consistori, sobre la 
realitat del Barri de Cerdanyola i en el que es reflexa que es un dels barris amb rendes més 
baixes de Mataró, el que justifica més que mai, que l’ajuntament es preocupi en garantitza 
oportunitats als joves i nens del Barri amb equitat. Creant espais dignes on els joves i nens 
puguin gaudir del Lleure, jugant al futbol, basquets o desenvolupant una obra de teatre o 
festa. Sota la supervisió d’entitats veïnals, educadors de carrer i ajuntament. 
 
Aquesta va ser la petició que van fer arribar la Regidor delegat, tant per escrit, com en 
diferents reunions i el compromís per part del Govern va ser crear un espai polivalent obert al 
barri i a la ciutat de Mataró. 
 
Ateses aquestes qüestions prèvies, no entenem el que ha sortit publicat amb diferents xarxes 
socials en especial a “Cerdanyola directo”, on el sr. Liñan membre de la junta del CLUB de 
Futbol de Cerdanyola respon a un veïna que pregunta per que no deixa’n jugar als nens a 
futbol, tal i com s’havia quedat amb l’ajuntament. Doncs el sr. Contesta que s’encarrega la 
junta esportiva i que es per un tema de segurs civils... 
 
 
Es per l’exposat que fem des de el nostre Grup les següents preguntes al Govern: 
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- Des de quan i com s’ha decidit que els coordinadors d’aquests espai polivalent 
sigui el club de futbol? 
- Sota quins criteris? S’ha parlat amb les entitats de Cerdanyola? 
- Complirà el Govern amb el compromís del ple d’obrir l’espai polivalent de forma 
gratuïta i controlada per l’ajuntament i l’associació veïnal aquests espai? Deixarà que 
sigui un espai comunitari obert al veïnat?  
- Aquesta decisió perquè no ha passat pel consell territorial? I tampoc ha passat 
per la taula transversal de Cerdanyola, creada per aquests temes? 
- Farà un compromís per escrit amb les entitats i els veïns on es reculli que la 
zona polivalent es un espai de lleure i per fer activitats diverses coordinades per 
l’ajuntament i les entitats veïnals? 
- Respecte als segurs civils, perquè l’ajuntament no informa de com es poden 
utilitzar en espais municipals els segurs civils que tenim contractats?” 

 
 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que li sap greu la desconfiança de certs regidors i que no 

preguntin primer abans de portar la pregunta al ple. Es va adquirir el compromís de que a la 

zona que hi ha al costat del camp de futbol de la Cerdanyola es faria una pista polivalent 

coberta, el compromís segueix ferm i de moment no hi ha cap decisió al respecte, de moment 

s’està redactant el projecte i com hem fet en altres ocasions informarem a tots vostès i a les 

comissions informatives o a qui pertoqui. Farem una pista polivalent coberta d’us social 

gratuïta, com la que tenim a l’Eusebi Millan gestionada per l’Ajuntament per determinar 

horaris, us, i haurà un pla d’usos i recordar que totes les instal·lacions esportives tenen l’ 

assegurança de responsabilitat civil contractada per l’Ajuntament igual que a Eusebi Millan, 

Rocafonda o el Palau i si alguna entitat vol realitzar alguna activitat se li reclamaria la 

responsabilitat civil i d’accidents per poder fer us d’ ella.  

 

 

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

Liñan s’ha presentat com a membre de la junta, mostrant una autoritat que algú li ha donat i 

això s’ha d’aclarir entre tots. No s’ha de molestar i dir-nos que som desconfiats perquè la 

nostra feina és preguntar i fer controls. Fer política és bidireccional i vostè ha tingut molt de 

temps per telefonar-me i tenir una conversa sobre les preguntes que havia plantejat i poder 

aclarir alguna cosa abans del ple. Dir també que el pla d’usos esportives deixa molt que 

desitjar i el que han de fer és revisar-ho.  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, aclareix que no estic enfadat i que estem oberts a qualsevol dubte 

o qüestió.  

 

 

 

23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA ZONA 

D’OCI DEL PLA D’EN BOET. 

 

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

següent: 

 

“Durant els darrers tres anys el Govern de la ciutat ha assumit tot un seguit de compromisos 
relacionats de forma més o menys directa amb el Pla d’en Boet i amb els efectes que sobre 
els seus veïns i l’espai públic ocasionen cada cap de setmana els milers de persones que 
procedents de tota l’àrea metropolitana venen als locals de festa del Polígon. 

El Febrer de 2017, per exemple, es va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució per 
repensar l’Oci Nocturn de Mataró, mitjançant un diagnòstic complet de la situació i amb la 
participació de tots els agents implicats: locals d’oci, RENFE, àrees d’igualtat i dona, promoció 
econòmica, policia local, espai públic, salut,…de l’Ajuntament per revertir els efectes negatius 
que es donen amb el model d’oci actual. 

De forma recurrent, via al·legacions al PAM i pressupost, precs i preguntes diverses al Ple, i 
darrerament com a proposta al pressupost participatiu, s’ha posat també sobre la taula la 
necessitat d’intervenir en el tram de desplaçament a peu entre l'estació de tren i Laia 
l'Arquera. Milers d’estudiants que van a TCM entre setmana i joves usuaris de la zona d’oci el 
cap de setmana, han de transitar pel voral de la N-II, passant per trams bruts i manifestament 
insegurs. 

Ja abans, el novembre de 2016, el Ple Municipal va aprovar  la modificació del contracte de 
gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i de les platges. Aquesta millora, a canvi 
d’alguns centenars de milers d’euros, permetria, segons el govern, introduir millores com la 
creació de brigades de neteja per atendre incidències de manera immediata a tota la ciutat o 
sobretot l’augment de la neteja del polígon Pla d’en Boet. 

En concret, aquesta ampliació de la neteja viària al polígon del Pla d’en Boet: s’hi destinarien 
dues brigades més de neteja els dissabtes i diumenges per contrarestar els efectes de la 
pràctica del “botellón”.   
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A dia d ’avui, 

- No es disposa del Pla d’Oci Nocturn que el Govern va dir que tindria enllestit l’estiu passat. 
Com havíem dit repetidament al Ple, les accions que altres ciutats estaven prenent sobre les 
respectives zones d’oci (Sabadell, Blanes, Badalona, Barcelona, …) incrementarien 
notablement la pressió sobre Mataró.   

- No hi ha hagut canvis substancials que afectin les condicions del tram entre l’estació de 
RENFE i el TecnoCampus, 

- No ha millorat la neteja del barri del Pla d’en Boet. Dos anys després de la modificació del 
contracte de neteja, els dissabtes i els diumenges i moltes vegades fins el dilluns, el barri 
apareix fet un fàstic. El mateix es pot dir de molts espais ubicats a la ruta entre l’estació i els 
locals de destí final. Sense parlar de les molèsties per sorolls, etc que molts veïns del barri 
pateixen cada divendres i dissabte... 

- No han millorat tampoc les avaluacions periòdiques per calcular els variables econòmics del 
servei, que continuen donant de forma recurrent una baixa qualificació a la neteja de la 
totalitat del Polígon Industrial. No només la part colindant a la zona d’oci. 
 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-MES formulem la següent pregunta: 

1) Quan presentaran el Pla d’Oci Nocturn?  
 

2) Dos anys després d’haver ampliat el servei de neteja, veïns del barri ens envien periòdicament 
material gràfic per a demostrar que tot segueix exactament igual. Quina valoració fan des del 
Govern? Per quin motiu no s’ha aconseguit cap avenç en aquest tema?” 

 
 
 

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

manifesta que si que s’han aconseguit coses però és un tema complex. Segons el decret de 

fa un any, es va fer l’encàrrec a diferents serveis de l’Ajuntament perquè treballessin i donar 

resposta al que suposa l’oci nocturn per Mataró, en breu tindrem el resultats d’aquest treballs i 

presentarem el Pla d’oci nocturn per poder començar al juny. Encara que no tinguem un 

document fet no vol dir que no s’hagi treballat en ell. El pla integrarà control d’activitats, 

seguretat, civisme, igualtat, salut, promoció econòmic, espai públic, neteja, mobilitat, 

urbanisme, i diré també algunes de les accions que s’han impulsat, la policia local ha 

incrementat el control de begudes alcohòliques i es coordinarà amb els mossos d’esquadra 

per incrementar la seguretat i prevenir delinqüència. l’Ajuntament i mossos d’esquadra han 

contactat amb la direcció de transports i Renfe per coordinar actuacions sobre el consum de 

begudes dins del tren, gestió dels fluxos de persones que surten cap a les zones d’oci. 

Mobilitat estudia tècnica i econòmicament la possibilitat de donar un altre alternativa de 

transport, un Bus nit, durant les nits de cap de setmana, des d’urbanisme s’estudia la tipòloga 
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d’activitats existents als polígons i zones d’oci nocturn, al febrer del 2018 s’ha presentat un 

projecte d’intervenció a la Diputació de Barcelona per executar inversions en el Pla d’en Boet, 

les Hortes, Balançó i Boter i que quantifiquen en 2.000.000€ i que milloraria la seguretat, 

mobilitat, enllumenat, accessibilitat. També Promoció econòmica està en contacte amb el 

Gremi d’ hosteleria, Ingressos estudia la viabilitat de taxes per imputar o no als operadors 

d’oci part de les despeses de seguretat, neteja i manteniment, Salut Pública ha estudiat els 

hàbits i pautes de consum de drogues i alcohol i alhora llençar una campanya de sensibilitat 

com ara: drogues que?, nits de qualitat, Igualtat, i recursos estudia un pla de prevenció i 

protocol per agressions sexuals i sexistes en l’oci nocturn, posant un punt violeta per 

intervenir en cas d’agressions sexuals, s’ha ampliat el servei de neteja durant el cap de 

setmana dissabte i diumenge matí per minimitzar els efectes de l’oci nocturn i funciona be 

segons els empresaris d’oci i els marxants del mercat, s’ha de millorar al voltant del polígon, 

dins del pla d’en Boet i zona de transit cap a l’estació però de moment per causes 

econòmiques no és possible.  

 

 

 

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

coses de les que s’han comentat que estaríem d’acord en fer-les igualment a banda del pla 

d’oci nocturn. Si al Juny tenim ja una versió d’aquest pla podrem treballar plegats. El veïns no 

comparteixen l’ opinió de les millores que diu sobre la neteja, vam ampliar el contracte de 

neteja amb tasques que ja estaven contractades amb FCC però que no complia i potser 

podria tornar a passar ja que és un modus operandi d’aquestes empreses.  

 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

CORRESPONSALIA DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA A LES 

COMARQUES DEL MARESME, VALLÈS ORIENTAL I VALLÈS 

OCCIDENTAL A MATARÓ. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El passat dia de Sant Jordi, Televisió de Catalunya estrenava una nova corresponsalia per 
donar veu a les notícies de les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, 
encapçalada per la periodista mataronina Anna Lasaga. 

Ens consta que en els darrers mesos, des de Televisió de Catalunya s’han mantingut diverses 
converses amb l’Ajuntament de Mataró per tal que la seu d’aquesta nova corresponsalia 
(entenent-la com a centre bàsic d’operacions) fos a la nostra ciutat, tal com marcava la 
demanda de Televisió de Catalunya. 

Sabem que, inicialment, es va parlar amb el Tecnocampus i que hi havia predisposició per 
cedir un espai perquè fos adequat per a poder-hi ubicar la corresponsalia, satisfent les 
necessitats que demanava Televisió de Catalunya. 

Sembla que tot avançava positivament però les converses es van aturar i finalment, la 
corresponsalia ha quedat instal·lada a Granollers, amb la conseqüent pèrdua de “poder” 
territorial que significa no poder tenir la seu a Mataró.  

És evident que malgrat la voluntat dels professionals sigui cobrir les notícies d’arreu, en 
aquest cas de les 3 comarques, el territori on s’estableix el centre d’operacions és qui n’acaba 
sortint clarament beneficiat. 

En un altre ordre de coses, fa unes setmanes es va entregar a la Comissió de Bon Govern, 
Ètica i Transparència un document de diagnosi de la comunicació a la nostra ciutat que era la 
1a fase del nou Pla de Comunicació (l’anterior data del 2004) i que apuntava unes primeres 
línies estratègiques a seguir. 

Davant d’això, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres ens 
agradaria saber: 

- Quines són les gestions que s’han fet amb Televisió de Catalunya per tal de poder 
establir la nova corresponsalia a Mataró? 

- Quines facilitats s’han proposat des de l’Ajuntament a la creació d’aquesta? 

- Quina explicació hi ha del per què la corresponsalia ha recaigut finalment a la ciutat de 
Granollers? Com es valora aquests pèrdua? 

I enllaçant amb el segon tema proposat: 

- En quina fase es troba el nou Pla de Comunicació? S’han començat a treballar les 
diferents línies estratègiques que es marcaven en el document de diagnosi?”” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, diu 

que al novembre, TV3 es va posar en contacte amb Servei de comunicació per demanar una 

cessió d’un local petit per a 2 persones amb fibra òptica amb fàcil accés i aparcament per 

ubicar una subdelegació de TV3 per cobrir Maresme, Vallès Oriental i Occidental, els hi vam 

oferir tres locals, el Tecnocampus al costat de la Biblioteca, un altra al Tecnocampus 2 i un a  

Vallberic que el van desestimar i dies després  també van desestimar el del Tecnocampus 2 

que tenia entrada independent, fibra òptica i plaça d’aparcament. Finalment ens van 

comunicar que havien escollit Granollers per a la subdelegació. Les facilitats que va posar 

l’Ajuntament ja estan contestades a l’anterior resposta, vam oferir diferents espais i TV3 va 

valorar els que van considerar oportuns; les despeses les hagués assumit Tecnocampus. El 

motiu d’escollir Granollers va ser la millor situació geogràfica en relació a l’àmbit que la 

corresponsalia havia de cobrir. Tot i que físicament estan a Granollers, cobreixen Mataró i 

això garanteix una major atenció periodística i dir també que fa anys el servei de comunicació 

manté el contacte amb la periodista de la  corresponsalia de Mataró que té un major 

coneixement i sensibilitat de la ciutat. S’està treballant en el nou pla de comunicació, en les 

diferents línees estratègiques que marcaven al document de diagnosi i en les properes 

setmanes es presentarà la 2a fase del pla on es recullen les accions que implementen els 

objectius en la fase de diagnosi, es van realitzant segons prioritats i el servei de comunicació 

s’està preparant per aquesta reestructuració.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, creu que el que ha dit el 

Sr. Jerez no s’adequa a la realitat. Treballo a TV3 i vaig veure la demanda on posava que la 

corresponsalia tindria la seu a Mataró, per tant no s’estava decidint a quina comarca anar sinó 

que ja estava decidit, el perquè d’aquest canvi d’ubicació es deu a altres motius, i s’estava 

buscant gent per venir a treballar aquí. Tenim ganes del nou pla de comunicació perquè  no 

s’ha fet des del 2004 i està obsolet.   

 

 

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

que si hi ha algú a TV3 creu que no s’han fet les gestions oportunes que ens ho diguin però 

no volem treballar amb sospites.  
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25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ RESPECTE A L’OBERTURA DELS PATIS OBERTS A 

LA CIUTADANIA. 

 

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

següent: 

 

“El setembre de 2016 vàrem presentar una proposta de resolució, la qual va ser aprovada per 
unanimitat, respecte a l’obertura dels patis oberts a la ciutadania de Mataró. A maig de 2018 
entenem que l’esperit de la proposta de resolució ha sigut corromput per aquest govern, fent 
un ús “clientelar” a alguns clubs envers d’obrir-ho a la ciutadania de Mataró. 
 
Per la qual cosa fem les següents preguntes: 

• Com està funcionant, el projecte de la Taula de Treball amb els objectius, sectors, 
necessitats, llocs de treball dels “Patis Oberts”? 

• S’Ha fet el mapa de barris amb les zones d’espai oberts per la pràctica d’esports? 

• On està la campanya de sensibilització, informació i acompanyament social? 

• Es varen traslladar a les entitats els acords que es van aprovar en el ple de setembre 
de 2016? 

• Per què el Pati de l’Angeleta Ferrer no es pot obrir a l’ús obert per a tothom, quan en el 
Consell Territorial es varen comprometre a que la pista poliesportiva seria una peça 
independent i oberta a la ciutat, coordinada amb els educadors de carrer, Joventut i les 
associacions veïnals? 

• Per què s’està entregant els espais “dels patis oberts”, donant la sensació de cert 
“clientelisme” vers els clubs, quan la proposta deia que fos obert per a tothom per fer 
esport de forma gratuïta i pública, sense competitivitat? 

• Per què el Centre de Mataró i l’Havana no tenen espais oberts on poder fer esports? 

En espera d’una resposta clara i definida al respecte.” 
 
 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, manifesta que si que existeix la Taula de coordinació que 

anualment planifica i avalua les actuacions de Joventut, Participació, Servei social, ciutadania, 



 93 

policia local, seguretat i educació, traslladant i reunint a les entitats del territori per actuar 

conjuntament i funciona perfectament. Tenim un mapa d’espais oberts per la practica 

esportiva i que es fa difusió a les escoles , AMPAS i entitats del territori. Quan vam començar 

al setembre 2016 vam coincidir amb vostès que estàvem a la mateixa línea i d’acord en obrir 

mes patis oberts i en un mes vam obrir el 3r pati obert de la ciutat però vull aclarir que hi ha 

una diferencia entre el projecte de patis oberts com els que tenim a  Cerdanyola, Rocafonda i 

Camí del Mig, a obrir el patis, volen obrir el pati de l’escola Angeleta Ferrer però també tenim 

d’altres com l’escola Coromines, Anxaneta, Montserrat Solà, per tant estem buscant una 

proposta definitiva de tots els patis sobretot els que estan al centre de Mataró, quan tinguem 

el informes tècnics dels espais i s’ajustin a la normativa segons el decret 102/2010, ho direm, 

tenint en compte que l’última paraula sempre la té la direcció de l’escola.  

 

 

 

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

total desacord i segur que el Sr. Font que està aquí també ho estarà perquè ell assisteix al  

Consell Territorial i el que vostè a dit no és el mateix que va dir la seva companya al Consell 

territorial, haurien de compartir millor la informació perquè ens estan confonent i mentint. Vull 

explicar que sí nomeno l’Angeleta Ferrer és perquè va ser el que es va acordar amb el Consell 

Territorial. No sé si sap que tenim molts problemes estructurals a alguns barris i molts joves 

estan jugant-se el físic per saltar als patis que no estan oberts. Però nosaltres sempre  

estarem al costat del jove i de la gent del barri. Als col·legis de Machado i Cirera els nens 

salten cada dia perquè els patis no estan oberts i no tenen un lloc digne on jugar i a les places 

no els deixen. El que proposen és deficient i insuficient.  

 

 

 

Intervé per al·lusions el senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència 

i Unió, manifesta que és veritat el que ha dit la Sra. Morón, ens vam assabentar en el Consell 

Territorial. És una llarga reivindicació dels barris de l’Eixample, el Centre i l’Havana. Hi ha un 

mapa i un inventari dels equipaments pels nens, però en el mapa veuran que hi ha zones en 

les que hi ha molta mancança com al Centre, Eixample i l’Havana on els nens han d’anar a 

jugar al pati de les Tereses i a la plaça de l’Havana i ens fan un equipament per omplir aquest 
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buit. Segurament tornarem a parlar del tema perquè és una reivindicació de fa temps i les 

entitats del centre de Mataró volen una explicació i espero que trobem una solució.  

 

 

El Sr. Alcalde indica que la intervenció del Sr. Font no té caràcter d’al·lusions personals i per 

tant no li corresponia fer-la. 

 

 

 

Finalment,a les 24:00 hores del vespre, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta sessió 

del Ple ordinari de l’ajuntament de Mataró, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


