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ACTA NÚM. 06/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 12 D’ABRIL DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dotze d’abril 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) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CiU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
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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És excusat el Sr. Juan Manuel Vinzo Gil, regidor del grup municipal Socialista. 

 

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 

3209/2018 de 9 d'abril 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 12 d’abril 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 12 d’abril de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries  del dia 15-2-2018  i   
 22-2-2018 i ordinària del dia 1-3-2018. 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 
3 Proposta de Festes Locals per a l’any 2019.  
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4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1923/2018 de 28 de febrer, de nomenament 
representants municipals en l’Associació Xarxa Municipis d’Economia Social i 
Solidària.  

 
  
 CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA 
 
5 Aprovació del Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de Mataró i del seu sector 

públic local dependent.  
 
 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
  
6 Aprovació definitiva del Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació municipals 

per part dels grups municipals.  
  
 
 
 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
7 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 306/17, de 19 d’abril, dictada en el 

Procediment Ordinari número 167/14, per la Secció Cinquena del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que desestima el recurs interposat per enriquiment injustificat per 
l’Ajuntament de Mataró contra la Generalitat de Catalunya (Dipòsit Rocablanca de 
Mataró) 

 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
8 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 quart trimestre de l’exercici 
2017. 

 
9 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 quart trimestre de l’exercici 2017. 

 
10 Donar compte del Decret 1925/2018, de 28 de febrer, d’aprovació de la liquidació 2017 

de l’Ajuntament de Mataró. 
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 Servei de Compres i Contractacions 
 
11 Ratificació del Decret 1901/2018, de 27 de febrer, d’ Alcaldia,  pel qual s’ aprova la 

pròrroga per un any del contracte per la gestió, en règim de concessió, del servei públic 
de recollida i acollida d’ animals domèstics abandonats.  

 
 
 
 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
12 Aprovació inicial de la Modificació de l’article 4.c) del Reglament del Consell Municipal 

del   Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.  
 
13 Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup 

municipal C’s, en el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró. 

 
14 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als 

paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.      
 
 
 Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
15 Delegar en la Junta de Govern Local la competència sancionadora en matèria 

d’infraccions urbanístiques molt greus, de l’article 222.1 b/ del Decret 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprovà el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya. 

 
 
 
 CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Direcció d’Educació 
 
16 Nomenament representants dels grups municipals al Consell Escolar Municipal. 
 
17 Nomenament membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor. 
 
 
 
 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 Igualtat i Ciutadania 
 
18 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-4-2018 relatiu a l’aprovació 

del Pla Jove x Mataró 2018-2022. 
 
19 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-4-2018 relatiu a l’aprovació 

del Pla d’Igualtat 2018-2022. 
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 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que 

s’exposi a Mataró l’obra de Santiago Sierra que reconeix que a Espanya hi ha presos 
polítics i que va ser censurada per IFEMA a la Fira ArcoMadird2018. 

 
21 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i  Socialista, 

amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA, en motiu del dia per l’alliberament 
lèsbic, gai, bisexual, trans i intersexual: la situació de les persones transexuals 

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

Ciudadanía per a la celebració d'activitats en el marc de l'any europeu del patrimoni 
cultural 2018. 

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

tal que l’Ajuntament de Mataró confeccioni un Pla de desplegament d’aplicacions de 
telèfon mòbil d’utilitat per la ciutadania. 

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

per un Ajuntament laic i respectuós amb les creences de tothom. 
 
25 Proposta de resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per 
utilitzar els solars buits per promoure allotjament temporal i incentivar models alternatius 
de tinença, accés i ús de l’habitatge. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
26 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la 

creació d’una brigada de neteja de pintades i grafits a Mataró.  
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el futur de Can Cruzate. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè s’adeqüi 

la vorera i els accessos per a vianants entre l’estació i el Tecnocampus. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les 

subscripcions a diverses publicacions i el cost anual que representa. 
 
30 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i 

acompanyi les pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord. 
 
31 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per commemorar 

el 80è aniversari de l’Hospital de les Brigades Internacionals emplaçat al col•legi dels 
Salesians. 
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32 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació amb el “tunel” i el camí 

entre la Riera i el polígon del Cros. 
 
33 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

reconèixer la tasca de la primera regidora de l’ajuntament de Mataró, Consol Nogueras. 
 
34 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa per tal d’incrementar la taxa de reciclatge de vidre de la ciutat. 
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la no aplicació de l’Ordenança de Residus a les entitats financeres. 
 
36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el punt 15 

de l‘ordre del dia que es va debatre al passat mes de març de 2018. 
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’ampliació del Mataró Parc. 
 
38 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la 

subvenció atorgada per aquest Ajuntament l’any 2017 a l’entitat Òmnium Cultural, i així 
mateix sobre el paper institucional que tindrà dita entitat durant els actes del dia 23 
d’abril de 2018 “Diada de Sant Jordi”. 

 
39 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya en relació al 

comerç del centre de la ciutat i dels barris. 
 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

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

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

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

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

 

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

assassinada. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a tractar els punts 

de l’ordre del dia.  
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1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

EXTRAORDINÀRIES DEL DIA 15-2-2018  I  22-2-2018 I ORDINÀRIA 

DEL DIA 1-3-2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  
No hi han assumptes a tractar. 

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

3  -  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.  

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

“Vist l’escrit rebut en data 19.3.2018, reg. entrada 2018-011848-2, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en relació a la preparació de 
l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2019. 
  
Atès que tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
l’Ajuntament Ple adoptarà l’acord corresponent a les festes locals del seu municipi, 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a 
l’any 2019, les següents : 
 
• 10 de juny 2019,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 
• 27 de juliol 2019,  dissabte, festa major de Les Santes. 
 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis 
Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la 
Direcció de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Mataró per al seu coneixement i 
publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

4  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1923/2018 DE 28 

DE FEBRER, DE NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 

L’ASSOCIACIÓ XARXA MUNICIPIS D’ECONOMIA SOCIAL I 

SOLIDÀRIA.  

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

 
 

“DECRET 

1923/2018 de 28 de febrer 

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. 
 
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 l’Associació Xarxa Municipis d’Economia Social i Solidària, en la 
forma següent: 
 
ASSOCIACIÓ XARXA MUNICIPIS D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA  
Alcalde – David Bote Paz 
Substitut: Regidora de Desenvolupament Econòmic i Territori, Núria Moreno Romero 
 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.” 
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CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA 
 

5   - APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I DEL SEU SECTOR PÚBLIC LOCAL 

DEPENDENT.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, retira aquesta proposta del Ple municipal. 
 

 

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
  

6   - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS PER PART DELS GRUPS 

MUNICIPALS.  

  

El senyor José Manuel López, president de la Comissió de Treball sobre Mitjans Públics de 

Comunicació Local, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
En data 6 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar inicialment el Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació municipals per part 
dels grups municipals.  
 
L’esmentada aprovació es va sotmetre a informació pública al DOGC (núm. 7430 de 
09/08/2017) i al BOPB (10/08/2017), durant un termini de trenta dies per a l’examen i la 
presentació d’al·legacions i suggeriments, segons estableix l’article 49 de Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Finalitzat el període d’informació pública s’han presentat unes al·legacions per part dels grups 
municipals. 
 
 
Grup municipal Socialista, en el sentit de: 
 
 
1. Al Preàmbul,  incloure “Com a concepte afirmem que sense informació no hi ha 

participació”. 
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2. Al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 

Incloure  “... estiguin en consonància amb allò que recull el Codi Ètic i de Bon Govern 
de l’Ajuntament de Mataró” i respectin els principis següents:  
 

3. A l’article 1, incloure  És objecte d’aquest reglament vetllar per la professionalitat, la 
pluralitat, el rigor i la transparència “en el funcionament i el...”  

 
4. incloure, a l’article 5, “pel que vetllarà la Comissió de Seguiment els Mitjans Públics 

Locals”. 
 

5. incloure a l’article 11. “Els Grups Municipals disposaran d’un espai al web de 
l’Ajuntament de Mataró per expressar les seves opinions i/o propostes.”  

 
6. incloure a l’article 15.  L’Ajuntament garantirà la representativitat, “la comunicació prèvia 

...” . 
7. A l’article 18.  Dos periodistes locals a proposta “de la Junta de Portaveus” 
 
8. A l’article 19. La presidència i vicepresidència de l’òrgan l’exercirà un regidor/a de “la 

Corporació que no formi part del Govern Municipal ...” 
 

 
 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, en el sentit de: 
A l’article 2.  punt 3,  “MATARÓ AUDIOVISUAL, així com també tots els canals de xarxes 
socials de l’Ajuntament de Mataró, de les Empreses i Entitats que formen part del Grup 
Ajuntament i de les que estiguin participades pel propi consistori.” 

 
Al final del punt 5. “Tots aquests supòsits de suports informatius exclosos, podran ser 
objecte de l’anàlisi de la Comissió en els casos en què es produeixin queixes o denúncies per 
hipotètics usos partidistes dels mateixos.” 

 
 
Grup municipal del Partit Popular de Catalunya, en el sentit de: 
A l’article 2.  incloure als mitjans de comunicació i informació institucionals els comptes 
oficials de xarxes socials de l’Ajuntament, Regidories, Organismes Autònoms i Ens 
dependents de l’Ajuntament de Mataró. 
Pel que fa als elements que resten exclosos d’aquest Reglament l’afegit “sempre i quan es 
destinin a informació general de la ciutat i no apareguin informacions susceptibles de ser 
considerades partidistes”. 
 
 
Un cop examinades les al·legacions presentades al Reglament d’ús i accés als mitjans de 
comunicació municipals per part dels grups municipals, i  tractades en la Comissió Especial 
d’Organització que va tenir lloc el dia 4 d’abril de 2018, es van acceptar totes les al·legacions 
presentades pels grups municipals, i que s’incorporen al Reglament.  
 
 
Per tot l’anterior proposo al Ple que adopti la resolució següent: 
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Primer.- Aprovar definitivament el Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació 
municipals per part dels grups municipals, del qual consta una còpia a l’expedient, després 
d’incorporar les al·legacions que han estat acceptades i que figuren a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix la feina del president i les aportacions de tots els grups. 

Després de cinc anys toca aprovar aquest reglament que ens ajudarà a tenir un control més 

estricte també sobre la tasca comunicativa del govern. 

 

 

 

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

manifesta que no pensa normalitzar la repressió que exerceix l’Estat Espanyol contra el poble 

Català. No donarem suport a partir d’ara a cap iniciativa conjunta amb els partits que a nivell 

local justifiquen l’estat d’excepció resultant de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 

Espanyola i que també emparen la criminalització de les idees, l’empresonament dels 

representants polítics de les persones i col·lectius que defensem la república. Vull traslladar al 

president de la comissió que no és una qüestió personal, és un conflicte polític que té a veure 

amb la vulneració de dret fonamentals. Sense llibertat d’expressió aquest reglament és una 

fal·làcia. Votarem en contra. 

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que com que és la 

primera intervenció, volen recordar que encara tenim presos polítics i persones exiliades. 

M’agradaria citar el punt de partida d’aquest reglament, que és el decàleg de bones 

pràctiques de la comunicació local pública, amb l’objectiu que els mitjans de comunicació 

locals de titularitat pública estiguin amb consonància amb allò que recull el codi ètic i de bon 

govern de l’Ajuntament de Mataró que avui ha quedat aturat. L’objecte del reglament és doble, 

per una part, vetllar per la professionalitat, la pluralitat, el rigor i la transparència en el 
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funcionament i el tractament informatiu dels mitjans de comunicació de titularitat pública 

municipal i per l’altre, el reconeixement i la regulació del dret d’accés i d’us per part dels 

regidors dels grups municipals a aquests mitjans. Ens agrada que els grups municipals puguin 

disposar d’un espai a la pàgina web, també és satisfactòria la creació d’una comissió de 

seguiment d’aquests mitjans de comunicació públics formada per representants dels grups 

municipals i per professionals dels mitjans públics i externs. També ens venen al cap uns 

quants dubtes, com ara si realment el govern de la ciutat actuarà en l’àmbit dels mitjans 

d’acord amb el codi ètic i de bon govern proposat. Ens preguntem que si de la mateixa 

manera que s’està atacant persistentment els mitjans de comunicació públics de Catalunya, 

no hi haurà un moment que els partits que recolzen l’aplicació de l’article 155 atacaran i potser 

utilitzaran els mitjans públics locals de la nostra ciutat. La deriva actual ens fa dubtar si un dia 

els professionals de Mataró Audiovisual rebran directrius concretes de com han de fer la seva 

feina, o si es qüestionarà l’ús de la llengua catalana. Ens preguntem també si el govern no 

farà propaganda directa en clau partidista, aprofitant la repercussió que tenen els mitjans de 

comunicació. Davant tot això, de les parts positives i negatives, els nostre vot serà 

d’abstenció. No és una qüestió tècnica, penso que és també el moment d’agrair a les 

tècniques de comunicació de la casa que han treballat en aquest reglament, sinó que es deu 

a una falta de confiança política en el govern actual de la ciutat i amb els grups que 

habitualment li donen suport.  

 

 

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

que és una iniciativa que va sorgir de l’anterior mandat i que ara conclou. La nostra opinió 

sempre ha estat que els mitjans locals funcionen bé gràcies als seus professionals. Mataró 

Audiovisual ja compte amb un consell assessor i el corresponent consell d’administració on hi 

són representats tots els grups municipals. El nostre grup està molt satisfet amb el treball dels 

mitjans públics locals. Tot és una qüestió de credibilitat. Estem veient el que fan amb els 

mitjans de comunicació estatals i ens fa una mica d’angúnia, estan creant una realitat virtual 

per aconseguir redits polítics. Som espectadors diaris d’una desinformació generada als 

mitjans públics d’Espanya i ens fa tremolar que el model de fons que vostès reclamen és 

aquest. Nosaltres no volem aquest model pels nostres mitjans públics. Ens ho posen molt 

difícil, veiem el que estan fent, escoltem el que estan dient de nosaltres i moltes coses de les 

que diuen i ensenyen, vostès i nosaltres sabem que són mentida. Felicitats als tècnics i la gent 
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que ha participat en la comissió com al president per la feina que s’ha fet. No ens refiem de 

vostès, les formacions que representen estan actuant de forma molt diferent de com diuen que 

s’ha de fer. No tenim cap garantia que això que avui ens porten a aprovació no sigui una eina 

més per continuar amb la seva creuada contra aquest país. Som conscients que estem davant 

una aprovació definitiva amb un llarg treball al darrera, però la situació política existent quan 

es va començar i la d’avui no tenen res a veure. Per tant no podrem donar suport i la millor 

opció és el vot negatiu. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que és una pena que qüestions externes interfereixin en el desenvolupament 

de la política i de la gestió de la ciutat. La norma, que no és el normal, és que mitjans de 

comunicacions locals siguin únicament en un idioma d’un percentatge minoritari de la ciutat de 

Mataró. No estic amb cap llengua, vull que en allò oficial sigui igual que en la realitat. Estem 

molt lluny de cap tipus de prohibició sobre cap llengua. Ho dic perquè quedi clar. L’única 

llengua, sent majoritària en la ciutat de Mataró, que ha estat proscrita durant anys en el món 

oficial ha estat el castellà. 

 

 

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

aclarir que sembla que estem intentant aprovar és una proposta del Partit Popular o del 

Govern, i no és així. Estem parlant d’una cosa que hem fet i molt bé, i aquest Ajuntament fa 

molt temps que ho fa que és treballar des del consens de tots els grups municipals. Avui 

portem a aprovació definitiva un reglament que s’ha treballat des de fa mesos, anys, entre tots 

els grups municipals i que després d’acceptar les al·legacions de diferents grups municipals, 

entre tots hem acordat un text definitiu. És un reglament del conjunt de grups municipals. Que 

ve a dir que, a part de l’activitat pròpia de la comunicació de l’Ajuntament o dels mitjans 

públics, és important que hi hagi un cert control perquè no sigui la comunicació un mitjà de 

publicitat política del govern de torn. El màxim interessat que allò s’aprovi som els grups de 

l’oposició, els que són avui a l’oposició o els que seran o serem demà a l’oposició. És un pas 

més en el bon govern, la transparència i la participació política. Potser a alguns no els hi 

agrada reconèixer que som capaços quan volem de trobar acords entre tots. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que abans de retirar el reglament i presentar la meva dimissió com a president d’aquesta 

comissió, vull contestar algunes coses. No sé quina por tenen els senyor de la CUP. El PP ni 

Ciutadans no tenen cap candidat treballant en Mataró Audiovisual i vostès tenien una 

candidata a diputada a la Generalitat de Catalunya a les eleccions del 21 de desembre que és 

treballadora de Mataró Audiovisual i crec que regidora en alguna localitat propera, i ens 

semblava que com a professional feia un treball magnífic. Es tracta d’evitar, com ha explicat el 

Sr. Jérez, d’evitar situacions com aquesta. Els hi podria relatar moltes situacions en les quals 

més de la meitat dels mataronins podríem estar molt enfadats amb la situació d’alguns tuïts i 

perfils de xarxes socials, i amb algunes transmissions de Mataró Audiovisual. Entenc que puc 

retirar aquest punt com a responsable d’ell i presento la meva dimissió, perquè he estat fent el 

treball que molts altres no han fet. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que no es votarà aquest punt, s’acaba el 

debat. Voldria donar les gràcies a qui públicament ha reconegut que en aquest mandant el 

que diuen que pensen que farem no ho hem fet. La veritat és que si no ho hem fet, no sé 

perquè pot haver-hi dubtes, agraeixo aquest reconeixement que no hem intervingut sobre els 

mitjans i no hem volgut influir de cap de les maneres i alhora aprofito per agrair la 

professionalitat dels tècnics en els qual confiem plenament per fer la seva funció de 

comunicació institucional, explicar l’acció del consistori i en referència a Mataró Audiovisual, 

actuar amb total independència per explicar la realitat de la nostra ciutat.  

 

 

Es retira aquesta proposta del Ple municipal. 

 

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

SECRETARIA GENERAL 
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7  -  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTENCIA NÚMERO 

306/17, DE 19 D’ABRIL, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 

NÚMERO 167/14, PER LA SECCIÓ CINQUENA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EL 

RECURS INTERPOSAT PER ENRIQUIMENT INJUSTIFICAT PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA (DIPÒSIT ROCABLANCA DE MATARÓ) 

 

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

dóna compte de la següent Sentència 

 
“En data 16 de febrer de 2018, la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  ha notificat el decret de 15 de febrer de 2018 que 
declara ferma la Sentencia número 306/2017, de 19 d’abril, dictada en el Procediment Ordinari 
número 367/14. La sentència va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per 
enriquiment injustificat per l’Ajuntament contra la Generalitat de Catalunya, perquè segons el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Dipòsit Rocablanca de Mataró (cota 100), Códi 
O6-01, capacitat 12000 m·, Cota 97 m., no formava part de la licitació de la concessió de la 
gestió dels serveis públics per la construcció, millora, gestió i explotació de les instal·lacions 
que constituïen la xarxa d’aprovisionament Ter-Llobregat.  
 
La sentència era susceptible de recurs de cassació. Per providència del Tribunal Suprem de 2 
de novembre de 2017 no s’ha admès a tràmit la cassació interposada per falta d’interès 
cassacional objectiu. Costes de 1000 euros. 
 
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 
el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 306/17, de 19 d’abril, dictada en 
el Procediment Ordinari número 167/14, per la Secció Cinquena del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que desestima el recurs interposat per enriquiment injustificat per 
l’Ajuntament de Mataró contra la Generalitat de Catalunya perquè segons la sentència, el 
Dipòsit Rocablanca de Mataró (cota 100), Códi O6-01, capacitat 12000 m·, Cota 97 m., no 
formava part de la licitació de la concessió de la gestió dels serveis públics per la construcció, 
millora, gestió i explotació de les instal·lacions que constituïen la xarxa d’aprovisionament Ter-
Llobregat. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent a la Secció Cinquena de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

dona  gràcies a Déu que el recurs era contra la Generalitat i no contra el Govern Central. 

 
 
 
 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que o va 

llegir malament la sentència o sí que el recurs va entrar en el fons de l’assumpte indicant que 

el dipòsit que s’havia inclòs dins de la xarxa concessionat d’aigües Ter/Llobregat era la boca 

d’entrada del dipòsit, no a la de sortida, per tant el dipòsit no formava part de la concessió i 

l’Ajuntament de Mataró mai no havia perdut la titularitat ni l’ús i gaudi del mateix. Crec que sí 

es va entrar en el fons i que no es donava la raó a l’Ajuntament de Mataró perquè la 

Generalitat no havia fet res incorrecte amb la concessió. En tot cas em llegiré amb més 

deteniment la sentència, per veure si realment es va desestimar per un motiu de forma. 

 
 
 

 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica  

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8, 9 i 10 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 
8  -  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 QUART 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

 

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

dóna compte del següent 
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Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 
obligacions  de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents. 
___________________________________________________________________________ 
 
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: 
 
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 4t trimestre de 
2017. 
 
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 

quart trimestre
Període mig de 

pagament 
(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 50,57 2.082 8.940.134,20 1.259 1.551.229,20
CMAC 43,47 44 26.984,18 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 40,41 32 57.928,17 0 0,00
Aigües de Mataró 49,41 715 2.331.652,91 91 236.967,46
Fundació Hospital 10,51 167 257.248,34 10 15.258,79
Fundació Tecnocampus 40,34 777 1.409.950,92 69 146.010,44
Fundació Unió de Cooperadors 14,55 25 10.271,09 1 20,00
Mataró-Audiovisual 38,07 135 579.883,62 0 0,00
Parc Tecnocampus 52,19 161 304.289,17 17 73.929,45
PUMSA 44,16 684 699.242,42 88 234.732,91
TOTAL 47,99 4.822 14.617.585,02 1.535 2.258.148,25

Dins del període legal de pagament Fora del període legal de pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 47,99 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 4.822  pagaments, 
d’import global 14.617.585,02 €. 
 

 
 
 

 
Durant el 3r trimestre de 2017, no s’han pagat interessos de demora. 
 

 
 

1.    Pagaments realitzats en el 4t trimestre  
de 2017 

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 quart trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 23,29 2.459 7.438.700,63 377 193.624,72
CMAC 12,89 11 20.837,43 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 4,62 21 46.645,75 0 0,00
Aigües de Mataró 56,12 222 618.365,21 108 724.302,66
Fundació Hospital 31,77 10 6.637,66 2 190,58
Fundació Tecnocampus 30,74 242 481.765,67 56 69.226,69
Fundació Unió de Cooperadors 0,00 3 891,95 0 0,00
Mataró-Audiovisual 23,42 26 78.356,29 0 0,00
Parc Tecnocampus 26,21 62 148.307,67 3 976,59
PUMSA 11,74 222 705.524,15 3 1.270,50
TOTAL 27,03 3.278 9.546.032,41 549 989.591,74

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 27,03 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 3.278 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 9.546.032,41 €. 
 

 
 
 

 
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

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

manifesta que hi ha una dada sobre l’anàlisi dels ingressos durant aquest any, en concret en 

la pag. 12 de la liquidació que ens han lliurat, que haig de dir està magníficament ben feta i 

felicito a l’equip que la va realitzar, també s’exemplifica molt bé un canvi de tendència que es 

dona per primer cop en l’any 2017. Es recull en aquesta part de la liquidació els tres augments 

de l’IBI que s’han patit, cal tenir present que allò que fem té repercussió en els ciutadans. 

També ens ha cridat l’atenció que durant aquests anys de crisi un dels impostos que més ha 

crescut ha estat el de les plusvàlues. Plusvàlues probablement de gent que perdia la seva 

vivenda. Per últim, tot i dir això, celebrem aquest canvi de tendència important a l’any 2017, el 

fet que desprès d’uns quant anys els ingressos de l’Ajuntament no estiguin lligat directament a 

l’IBI i a les plusvàlues i que tinguin a veure amb una certa recuperació econòmica i per tant a 

altres impostos. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix la tasca del 

director econòmic financer de l’Ajuntament i del seu equip perquè han tornat ha fer un informe 

de grandíssima qualitat i de lectura obligada per a tots aquells que volen saber d’on surten els 

diners i a què es destinen a l’Ajuntament de Mataró. En quant a l’informe de morositat, tot i 

que és extraordinari i els números són molt bons, encara tenim un cert marge de millora en 

aquest sentit per acabar d’ajustar-nos al període legal de pagament. 

 

 

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

que tot aquest balanç positiu es deu en gran part a la direcció financera de l’Ajuntament, a 

l’equip de serveis econòmics, però també a tot l’ impuls que es va fer des del mandat anterior. 

S’ha de reconèixer l’esforç que estan fent les famílies, les persones i les empreses de Mataró 

per mantenir l’administració i els serveis públics municipals.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, aprofita per sumar-se al reconeixement públic del 

director financer de l’Ajuntament de Mataró.  

 

 

9  -  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 QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017. 

 

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

dóna compte del següent 

 
“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. 
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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 2017.  
 
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.” 
 

10  -  DONAR COMPTE DEL DECRET 1925/2018, DE 28 DE FEBRER, 

D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2017 DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ. 

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

dóna compte del següent 

 

“DECRET 

1925/2018 de 28 de febrer 

Assumpte: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Mataró. 

Òrgan: Direcció Econòmica 
 
 
Vista la Proposta del Regidor delegat de Serveis Centrals, Segurat i Bon Govern, i en ús de 
les competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 191.3 del 
Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons Municipal, pel que fa 
referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril. 
 
HE RESOLT: 
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PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2017 corresponent a l’Ajuntament 
de Mataró,  amb un import de 9.757.609,90 euros i segons el detall següent : 
  

DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

NETS NETES

a) Operacions corrents 127.557.892,80 101.824.432,45 25.733.460,35
b) Operacions de capital 1.352.092,70 6.938.655,88 -5.586.563,18

1.Total operacions no financeres (a+b) 128.909.985,50 108.763.088,33 20.146.897,17

c) Actius financers 319.673,20 3.905.387,76 -3.585.714,56
d) Passius financers 17.547.755,63 18.391.643,27 -843.887,64

2.Total operacions financeres (c+d) 17.867.428,83 22.297.031,03 -4.429.602,20

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2) 146.777.414,33 131.060.119,36 15.717.294,97

AJUSTOS:

2.721.424,49
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.732.041,54
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici -10.413.151,10
II. Total ajustos (II=3+4-5) -5.959.685,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 9.757.609,90

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals

 
 

SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de l’exercici 2017 
corresponent a  l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 22.717.370,05 euros.  
       
TERCER.- Aprovar l’estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2017 
corresponent a l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports: 
 

 

1 (+) Fons líquids 5.035.992,05  11.341.857,03  

2 (+) Drets pendents de cobrament 40.686.138,56  46.486.025,38  
(+) del Pressupost corrent 15.676.957,65  15.855.416,53  
(+) de Pressupostos tancats 24.378.344,66  22.511.339,38  
(+) d'operacions no pressupostàries 630.836,25  8.119.269,47  

3 (-) Obligacions pendents de pagament -18.934.041,37  -18.535.265,96  
(+) del Pressupost corrent 13.715.538,78  14.169.547,06  
(+) de Pressupostos tancats 371.068,25  200.413,19  
(+) d'operacions no pressupostàries 4.847.434,34  4.165.305,71  

4 (+) Partides pendents d'aplicació -537.846,23  -586.209,87  
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 537.846,23  586.209,87  
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00  

I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4) 26.250.243,01  38.706.406,58  

II Saldos de dubtós cobrament -21.097.093,35  -22.717.370,05  
III Excés de finançament afectat -2.391.715,76  -7.776.568,57  

IV     Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III) 2.761.433,90 8.212.467,96 

Romanents compromesos -5.814.657,84  

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE3 A 31/12/2017 2.397.810,12 

COMPONENTS IMPORT A 31/12/2016 IMPORT A 31/12/2017

 



 23 

 
 

QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de març, 
es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
tingui lloc.” 

 
 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 1901/2018, DE 27 DE FEBRER, D’ 

ALCALDIA,  PEL QUAL S’ APROVA LA PRÒRROGA PER UN ANY DEL 

CONTRACTE PER LA GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL 

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ ANIMALS 

DOMÈSTICS ABANDONATS.  

 
 

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

presenta a ratificar el següent Decret d’alcaldia 

 
“Per Decret 1901/2018 de 27 de  febrer, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, es va 
acordar prorrogar per un any addicional el contracte per a la gestió, en règim de concessió, 
del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats al municipi de Mataró, 
adjudicat a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. En el mateix Decret es 
disposa que ha de ser ratificat pel Ple municipal.  
 
En conseqüència, el regidor delegat de Serveis Central proposa a l’Ajuntament en Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic. Ratificar el Decret 1901/2018 de 27 de febrer, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de 

Mataró, el contingut del qual és el següent: 
 
“Relació de fets  
 
1. Per acord de Ple  de 4 de  febrer  de  2010  s’adjudicà el  contracte per la gestió, en règim 
de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’ animals domèstics abandonats al 
municipi de Mataró,   a  favor de la Societat Protectora d’ Animals de Mataró, per un total de 
756.000 € pels sis anys de durada incial del contracte. 
 
2. Per Decret 2278/2016, de 23 de març, de l’Il.lm. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró,  ratificat 
per acord de Ple de 7 d’ abril de 2016, s’ aprovà prorrogar   per dos anys addicionals, fins el 
25 de març de 2018, el contracte per la gestió, en règim de concessió, del servei públic de 
recollida i acollida d’ animals domèstics abandonats. 
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3. El   Servei de Salut i Consum  considera que els serveis objecte del contracte s’ estan 
desenvolupant de forma correcte per part de la Societat Protectora d’ animals de Mataró i que 
aquests serveis s’ han de continuar prestant per poder donar compliment a les competències 
municipals en l’ àmbit de la gestió dels animals de companyia.  
 
4. Mitjançant informe del cap del Servei de Salut i Consum de 16 de febrer de 2018 proposa 
prorrogar el contracte per la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i 
acollida d’ animals domèstics abandonats, per un any més, fins el 25 de març de 2019  
   
5. Existeix crèdit adequat i suficient a la corresponent partida del pressupost municipal de 
2018 per atendre les despeses que comporta la present pròrroga, i es preveu la seva 
existència en el pressupost que s’aprovi per l’ exercici  2019. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació estableix que el contracte podrà ser prorrogat de forma expressa, per mutu acord 
de les parts abans de la seva finalització, per un termini de com a mínim un any i de com a 
màxim per tres anys addicionals, sense que la durada total del contracte, inclosa la de les  
seves pròrrogues, pugui ultrapassar els nou anys, exigint-se acord exprés per a cada període 
prorrogat, el qual es formalitzarà en document administratiu on es detallarà la seva durada i la 
resta d’efectes que se’n derivin. 
 
2. Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del Ple municipal i la data prevista per 
l’extinció del contracte. 
 
En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  RESOLC:  
 
Primer. Prorrogar per  un any, fins el 25 de març de 2019, el contracte per a la gestió, en 
règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats al 
municipi de Mataró, adjudicat a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. 
 
Segon. Autoritzar i disposar a favor de la Societat Protectora d’ Animals  de Mataró   l’import 
de   126.000 €  ( AD  núm. 6503 per import de 94.500 €  i ADFUT núm. 6504 per import de 
31.500 € )  
 
Tercer. Supeditar la pròrroga a l’ existència de crèdit  adequat i suficient en el pressupost  que 
s’ aprovi per l’ exercici  2019 
 
Quart. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió del Ple municipal.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

efectivament, una pròrroga d’un any per un total de 126.000 euros. Es tracta de un contracte 

de gestió que fixava una durada màxima de 9 anys, per tant quedarà exhaurit l’any vinent, 

quan finalitzi aquesta pròrroga sense possibilitat que hi hagi una altra. Tenim en compte 

aquesta circumstància i el fet que la legislatura s’acaba justament l’any que ve, emplacem al 

govern municipal que acceleri els treballs de redacció d’un nou plec de clàusules de cara a un 

nou contracte que millori el servei que es presta actualment. 

 

 

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

petició que ha fet el company regidor i dir que és un servei de molta necessitat a Mataró i que 

cal ampliar-lo més, cal donar més qualitat, tot i que s’han fet millores és important que aquest 

plec de condicions i contracte nou quedin cobertes les parts tècniques. Donarem suport. 

 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, recolza la ratificació. Voldríem fer un 

reconeixement a tots els voluntaris que treballen amb aquesta associació, que fan els animals 

tinguin una vida millor. 

 
 

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

afegeix al que ja s’ha dit. Donada la complexitat i possiblement, esperem que no, problemes 

que pugui haver, els hi demanaria, com ja s’ha dit, que ens posem mà a l’obre, perquè ens hi 

trobarem que l’any que ve quan arribin aquestes dates, alguns diran que com que hi ha 

eleccions no es pot fer i que s’ha de fer una altra pròrroga, i aquesta és la última. Per tant, 

quan abans comencem a treballar millor, més temps per afegir-nos, per millorar les 

condicions. M’agradaria que aquest centre es pogués tancar perquè ja no hi hagin 

abandonament, i no sigui necessari, però em temo que això no serà possible i s’hauria de 

preveure amb el nou contracte altres realitats. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot 

també serà favorable. Tenim algun dubtes que també han expressat alguns portaveus 

respecte a la primera pròrroga que es va fer de dos anys, que en aquest any que queda es 

pugui fer un concurs en condicions i poder-ho afrontar amb el rigor que s’ha de fer. Els hi 

demano que es posin i poder fer-ho quan abans millor. No he entès el comentari del Sr. 

Alcalde abans de donar les paraules en aquest punt. El regidor Vinzo, que avui no ha pogut 

assistir al ple, si alguna cosa s’ha destacat és per fer la feina molt ben feta i aconseguint un 

ampli nivell de col·laboració de tots. 

 
 
 
La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que 

ha entès les paraules del Sr. Alcalde, malgrat que com no ha concretat ha semblat que les 

crítiques venien dels companys regidors, però crec que no ve per aquí, per una altra evidència 

que van tenir tots. Haig de congratular-me d’haver treballat al costat del Regidor Vinzo, del 

seu equip i del Sr. Jérez, però sé que s’ha deixat part de la poca salut en tirar endavant aquest 

projecte, que tots sabem el que havia en la inicial pròrroga, teníem una situació de precarietat, 

d’incompliments reiterats, que personalment amb el meu equip vam valorar, perquè ells 

venien de haver-ho patit a l’anterior govern, que els tècnics havien patit a l’intentar que 

aquesta concessió es portés com s’havia de portar, que es donés un servei de qualitat i que 

es complís amb les obligacions. Em penedeixo d’haver votar en aquesta legislatura aquesta 

prorroga, no aquesta d’avui, que ens abstindrem, la inicial. Ens abstindrem perquè anem tard, 

crec que arribarà la data i no ho tindrem. Conec la labor que estan fent els voluntaris però era 

un regne de taifes, hi havia un descontrol absolut, es menystenia a l’administració quan 

intentava fer el control i el seguiment del que s’estava fent, tenien uns procediments que no 

justificaven aquella pròrroga, però vam arribar a un acord, s’ha fet un esforç titànic per part 

dels tècnics, del regidor Vinzo i també del Sr. Jeréz i crec que això s’ha d’agrair i les crítiques 

que els hi vinguin espero que no les tinguin en compte. A dia d’avui encara tinc dubtes, ja he 

demanat informació perquè vull poder controlar algunes coses perquè crec que com polítics 

hem de ser responsables del que fem, i si volem donar un bon serveis hem de mirar que 

tothom compleixi. L’abstenció no té res a veure amb el treball del Sr. Vinzo ni amb el treball 

del Sr. Jérez, sinó té a veure amb una situació a la que potser ens trobarem d’aquí a un any. 

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

Ciudadanía, diu que és important reivindicar l’acció política. La política és en gran part 

solucionar els problemes. No comparteixo les tesis de la companya Isabel Martínez. 

Considero que ens podem congratular d’haver solucionat en un moment precís una situació 

que s’havia de reconduir, i que es va donar una bona resposta política. La política es basa en 

buscar solucions, crec que la pròrroga que es va fer l’any passat va estar molt ben feta i es va 

aconseguir sortir d’una inèrcia mot negativa per a la ciutat. Em congratulo de la resposta que 

es va donar i de l’acord que es va arribar. 

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

exposa una dada molt objectiva, per ratificar el que hem dit fins ara, l’any 2017, com fem amb 

les empreses que tenen concessions amb l’Ajuntament, es fa externament una auditoria tant 

financera com del servei, i el resultat va ser positiu. L’empresa va passar la auditoria que li va 

fer l’empresa externa contractada per l’Ajuntament. És a dir que si en el passat ha hagut algun 

problema ja s’ha resolt.  

 
 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal 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 la 

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió. 

 
 
 
 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

12  -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4.C) 

DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL   PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ.  

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“Per decret núm. 933/2018 de 31 de gener, de la regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, ha estat aprovat l’avantprojecte de la modificació de 
l’article 4-c del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró, relatiu a la competència per nomenar els membres del Consell, en el sentit que 
correspongui a l’alcaldia enlloc del Ple de l’Ajuntament.  
 
S’ha donat trasllat del decret als regidors membres de la Comissió Informativa de Serveis 
Territorials i Sostenibilitat, als efectes que en el termini de 15 dies, puguin presentar les 
esmenes que considerin escaients, d’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic 
municipal. 
 
En el termini concedit no s’ha presentat cap esmena. 
 
La modificació proposada té com a finalitat agilitzar els nomenaments i canvis de membres del 
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en consonància amb la majoria 
d’altres consells municipals regulats pel Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament el 13.12.2012, que disposa a l’article 12 el nomenament i cessament dels 
membres dels consells per decret d’alcaldia, i que no li és d’aplicació per la Disposició 
Derogatòria que exclou el Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental, amb la qual cosa continua vigent per tenir unes especificitats que no s’ajusten 
totalment al Reglament comú per als altres consells  de participació.  
 
En els mandants de 2007-2011 i 2011-2015, el Ple de l’Ajuntament va delegar aquesta 
competència a l’alcalde, junt amb els altres Consells municipals, en acords de 28.06.2007 i 
14.07.2011 respectivament, amb la motivació següent: 
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“Les previsions estatutàries de cada consell pel que fa a la seva composició són heterogènies 
la qual cosa dificulta molt la gestió dels canvis en el sí dels consells. 
  
Mentre s’adopten els necessaris canvis estatutaris, és convenient agilitar el procediment 
seguit fins ara en alguns consells en els que calien acords del Ple Municipal per nomenar els 
seus membres, facultant a l’Alcaldia per portar-los a terme substituint a més l’obligació que hi 
havia en alguns casos de donar compte al Ple per la de donar compte a la Comissió 
Informativa corresponent.” 
 
Conseqüentment, en aquest mandat 2015-2019 el Ple de l’Ajuntament no ha delegat a 
l’alcaldia el nomenament i cessament dels membres dels consells municipals, a l’estar previst 
en el Reglament de participació ciutadana pel qual es regulen  la majoria dels consells 
municipals. 
 
Vist l’informe jurídic; els antecedents i normativa exposada; els articles 22.2.d), 49, 65 i 70.2 
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; 52.2 i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i els articles 63, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, proposo al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 4-c del Reglament del Consell Municipal 
del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, relatiu a la competència per nomenar els 
membres del Consell, en el sentit que correspongui a l’alcaldia enlloc del Ple de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, 
en el tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança en cas de no presentar-se 
reclamacions ni suggeriments.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

13  -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE CANVI DE 

NOMENAMENT DEL MEMBRE DESIGNAT PEL GRUP MUNICIPAL C’S, 

EN EL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 

AMBIENTAL DE MATARÓ. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta a ratificar el següent Decret d’alcaldia: 

 

“L’alcalde ha dictat el decret núm. 1594/ 2018 de 19 de febrer, que literalment diu: 
 
“El grup municipal de Cs Partido de la Ciudadanía ha designat per al Consell Municipal del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, un nou membre vocal, Carlos Aguilar Moreno, en el lloc 
de Juan Carlos Casaseca Ferrando, i com a substitut seu, Victor Manuel Paramés Soteras. 
 
La competència per nomenar els membres del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4 del seu Reglament de 2008, en 
quant la delegació a l’alcaldia del Ple de l’Ajuntament de 14 de juliol de 2011, pel mandat 
2011-2015 no és vigent i no ha estat renovada pel mandat 2015-2019. Tampoc és aplicable 
l’article 12 del Reglament de participació ciutadana de 2012, que dóna la competència a 
l’alcaldia, per estar aquest Consell exclòs de la aplicació del Reglament esmentat d’acord amb 
la Disposició derogatòria, i regir-se pel seu Reglament de 2008. 
 
A fi de poder convocar el nou membre del grup municipal Cs Partido de la Ciudadanía 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. 
 
Vista la normativa esmentada,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar al nou membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, del grup municipal de Cs Partido de la Ciudadanía, 
Carlos Aguilar Moreno, en el lloc de Juan Carlos Casaseca Ferrando, i com a substitut seu, 
Victor Manuel Paramés Soteras. 
 
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. 1594/ 2018 de 19 de febrer, que nomena al nou 
membre designat per al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 
del grup municipal de Cs Partido de la Ciudadanía, Carlos Aguilar Moreno, en el lloc de Juan 
Carlos Casaseca Ferrando, i com a substitut seu, Victor Manuel Paramés Soteras. 
  
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal 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: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

 

14  -  APROVACIÓ INICIAL 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 3 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va acordar iniciar els estudis i treballs 
necessaris per la Modificació puntual segons del Pla especial d’usos recreatius en la modalitat 
de musicals, en els àmbits dels polígons industrials, publicat al BOPB de 7 de juliol de 2017. 
 
El servei tècnic municipal ha redactat la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu 
als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, que va més enllà 
d’allò previst inicialment de revisar els usos recreatius en la modalitat dels musicals, regulats en 
el Pla especial d’usos recreatius. 
 
En el transcurs de l’any 2017, s’ha realitzat un estudi de les característiques del teixit 
productiu en els àmbits dels polígons de llevant i de ponent de la ciutat, que conclou en uns 
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eixos que són la base o punt de partida de la Modificació del planejament general en l’àmbit 
dels polígons industrials, que són: 
 
1. Organització del teixit productiu. 
2. Evitar la proliferació d’activitats que per les seves característiques poden situar-se en 

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

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

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

 
El model vigent, establert en el Pla general d’ordenació de 1996, ha quedat obsolet tan per la 
localització d’usos com per la intensitat dels mateixos. 
 
Aquest document està en la línea municipal dels darrers anys de dinamitzar el teixit productiu 
de la ciutat, iniciat l’any 2013-2014 en el programa sobre les “Propostes i Línies d’Actuació en 
relació amb la Incentivació i Promoció Econòmica de la ciutat” i basat en un treball previ sobre 
“Anàlisi i Evolució del teixit d’activitat econòmica a la ciutat de Mataró”.  
En aquesta línea ja s’han efectuat altres modificacions puntuals del Pla general, com són la 
introducció d’ús comercial en les zones d’indústria urbana, clau 2 (aprovada definitivament el 
27 de novembre de 2014); al sector altament terciari El Sorrall (aprovada definitivament el 31 
de juliol de 2014); al sector terciari especialitzat de Carretera de Cirera (en tràmit), i en els 
paràmetres reguladors d’usos i activitats, articles 128 a 143 de les Normes Urbanístiques 
(aprovada definitivament el 12 de gener de 2016). 
 
Ara, és necessari abordar la problemàtica del paràmetre de densitat de les parcel·les dels 
polígons industrials, i aturar la descentralització d’una sèrie d’activitats i usos que poden 
instal·lar-se en les plantes baixes del centre de la ciutat, i així afavorir l’ocupació dels locals 
buits en els eixos comercials.  
 
Per la redacció de la proposta s’ha treballat i consensuat amb els diferents tècnic de 
l’Ajuntament, sobretot del Servei de Llicències, amb diferents tècnics implicats del sector privat 
i  amb promotors interessats en el seguiment del document, amb la finalitat d’obtenir un 
document normatiu útil i àgil, que ha de servei per autoritzar la demanda de llicències en els 
polígons. 
 
S’incorporen les franges vigents de seguretat industrial comunicades per la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, que comporten limitacions urbanístiques en l’entorn 
dels establiments afectats per la legislació en matèria d’accidents greus, per disposició del RD 
840/2015, de 21 de setembre, pel qual es transposa la Directiva 2012/18/UE a l’ordenament 
jurídic, i que són: 
 
1. Bluesun Consumer Brands SLU (abans Procter & Gamble Mataró SLU), situada a El 

Rengle I, per tant l’àmbit de la modificació proposada s’estén, en aquest cas, fora dels 
polígons industrials estudiats. 

2. DHL Exel Supply Chain Spain SLU, situat al Pla d’en Boet II. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 8, 58, 73, 74, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 23 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova 



 33 

el Reglament de la Llei d'urbanisme; l’article 11 de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries. 
 
Segon.- 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 de 
suspensió de llicències publicat al Butlletí Oficial de la Província de 7 de juliol de 2017, 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. 
 
Tercer.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes 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. 
 
Quart.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, emetin 
informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 
 

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

que la modificació del pla general sobre les activitats industrials i terciàries, creiem que feia 

falta i ens alegrem que avui es porti a votació l’aprovació inicial. Nosaltres votarem 

favorablement, tenint en compte que és una aprovació inicial i si el meu grup creu oportú que 

podem millorar aquesta modificació farem les al·legacions corresponents quan s’ inicií el 

procediment. 

 

 

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

que donaran suport però trobem a faltar una visió més intermunicipal a l’hora de planificar les 

necessitats dels polígons. Tenir en compte els polígons de les ciutats, dels pobles contigus 

amb Mataró, que també tenen polígons i molt d’espai que no utilitzen. No podem rivalitzar ni 

competir entre municipis sinó treballar conjuntament per treure el màxim rendiment. 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que donaran suport però volem fer algunes reflexions. Està molt bé però no deixa de ser una 

eina urbanística. Es a dir, sembla que ara fem un canvi de model i comencen a venir activitats, 

industries, i no és això. Estem canviant el model urbanístic amb una eina urbanística, però 

trobem a faltar els serveis que s’ofereixen als polígons, de l’estat dels polígons, de la neteja i 

la seguretat dels polígons. Això és la pota que li falta. Creiem que les activitats recreatives 

poden donar vida als polígons, però ben entesa i amb mitjans públics que impedeixin que els 

inconvenients, aldarulls, brutícia, consum excessiu d’alcohol en la via pública, trencament 

d’ampolles, actes de vandalisme, es produeixin el cap de setmana. És una eina urbanística 

però que si no ve acompanyada d’inversió es queda en bons propòsits. També ens fa por que 

en algun punt d’aquest expedient sembla que s’obri la via d’intentar treure del centre de la 

ciutat determinades activitats que penso que complementen.  S’ha de treballar molt més i si no 

ve acompanyada de iniciativa privada i d’inversió per molt que disposem d’espais estaran 

buits. Votarem a favor.  

 

 

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

reordenació era molt necessària. És posar ordre en espais de la nostra ciutat que estan a mig 

gas. Han de ser espais que donin feina i que siguin productius. Votarem a favor. Entenem que 

s’ha fet una molt bona feina a nivell tècnic però estem a un any del mandat i una vegada més 

aquesta feina ha anat molt lenta, arriba tard i manquen accions reals perquè aquests espais 

s’omplin i siguem capaços d’atraure activitats productives que donin feina i no veig que el 

govern s’hagi posat les piles. Els animaria que fessin un esforç real i que comencin a fer un 

pla d’acció ja, perquè anem tard. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que ho veu bé. És un tema de política urbanística que no impedeix la 

promoció del polígons. Des del punt de vista urbanístic, un pla general el que ha d’ aconseguir 

és que no resti, la promoció econòmica és una altra via, però no podem mantenir són 

ordenances urbanístiques que ens frenin. L’ aprovació inicial d’aquesta modificació del pla 

general, la creiem positiva perquè fa un exercici de flexibilització per aconseguir adequar la 

potencial empresa que vol establir-se en els nostres polígons per tal que no tingui limitacions 
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d’espai ni d’empresa. També creiem molt interessant que es mantinguin els drets adquirits, 

que les llicències actuals i les activitats quedin protegides. El nostre vot serà afirmatiu. 

 

 

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

setembre de l’any passat ja van presentar una pregunta referent a aquest tema, davant la 

impossibilitat de moltes activitats d’obtenir llicència d’activitat per l’obligació que hi hagués 

activitat única a algunes parcel·les. Celebrem que el govern hagi tirat endavant això. Com ja 

vam fer a la comissió informativa li donarem suport. Malgrat que com ja vam dir a la comissió 

informativa, la motivació principal de tirar això endavant, no sembla que sigui la racionalització 

o la flexibilització d’usos, sinó que el motor sembla que sigui la recerca de mecanismes, de 

formes, davant la pressió que hi ha d’algunes activitats que ningú de nosaltres desitgem 

s’instal·lin en alguns polígons i això ha sigut el motor per accelerar aquest tema. De totes 

maneres, sigui com sigui, convenia una millor organització del teixit productiu i calia un intent 

de reubicació d’activitats que podrien estar en els entorns urbans i residencials. La pregunta 

que fèiem a la comissió informativa és, el decreixement que es planteja urbanístic de aquestes 

activitats recreatives i d’oci, amb quin objectiu final es persegueix per part del govern si encara 

no disposem d’aquest pla d’oci que pugui emmarcar la nostra visió de futur d’aquesta àrea. 

 
 

 

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

com la modificació està aprovada perquè tots els grups han manifestat el seu vot afirmatiu, 

nosaltres anunciem que ens abstindrem. Ens abstindrem perquè ens dona la impressió que el 

document, tal i com s’ha plantejat, tècnicament és impecable, no tinc cap dubte, però a nivell 

d’estratègia i a nivell de pensar per què fem això, aquí tinc els meus dubtes. Una modificació 

urbanística, si necessita una majoria absoluta en un ple, és perquè és un document estratègic, 

no només per endreçar o per facilitar les feines als tècnics que treballen en llicències i encara 

tenen dificultats, ni per mirar si s’ha de posar més o menys neteja per pal·liar els efectes de 

l’oci nocturn. Una modificació urbanística és una visió estratègica a molt llarg termini d’una 

ciutat, en aquest cas, d’un àmbit de la ciutat. Que calia fer aquesta modificació és evident, 

perquè des del pla general del 96 fins ara, s’han estat incomplint les prospeccions que establia 

el pla general per gaire bé tot allò que s’estableix en els polígons. El que ha passat és que ara 

que és obligatori exigir amb qualsevol llicència un certificat urbanístic és quan ens adonàvem 
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que no podien ni fer canvis de noms ni fer activitats noves que volien substituir a les que ja hi 

havien perquè en el seu dia s’havien donat malament les llicències. Per tant està molt bé que 

rectifiquem i hem de mirar amb una visió més estratègica. Aquí faig meves les preocupacions 

de la Sra. Polvillo. Hem pensat que si pugem els preus dels polígons, les empreses podem 

marxar als polígons de les ciutats del voltant? Hem pensat que si hem de restringir les 

activitats d’oci nocturn caldria tenir abans aquest famós pla d’oci nocturn per veure on volem 

anar? Això no ho he vist en el document, ni s’ha explicat, ni s’ha posat aquesta reflexió a 

sobre la taula. Per tant, entenem que cal endreçar els polígons i s’ha de tenir una visió més 

estratègica de allò que hem de fer i per això el nostre vot serà d’abstenció amb l’idea que amb 

el tràmit que fa falta fins aprovar provisionalment, puguem ampliar una mica la informació. 

Votem abstenció perquè som conscients que tenim una suspensió de llicències als polígons 

degut a activitats que no volem que s’instal·lin que ens obliga en el termini d’un any a aprovar 

provisionalment la modificació urbanística, però no m’agradaria que pel fet de corre es fes una 

modificació que no obeeixi realment a les necessitats de la ciutat, que a nivell de participació 

aquest document deixa mots que desitjar. Cal treballar una mica més. 

 

 

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

Cultura, exposa que porta una aprovació inicial, que tots hi estem d’acord que necessitàvem 

aquesta nova ordenació en quant als usos dels polígons perquè ens està portant claredat per 

aquestes noves activitats que es vulguin instal·lar, s’està ordenant els usos i s’està donant 

seguretat jurídica al conjunts dels actual que també existeixin, ens està limitant les activitats 

recreatives i ens està incentivant l’activitat d’us terciari. Amb aquesta proposta s’obre un 

període d’un mes per fer al·legacions. He pres nota de les diferents aportacions que fan, 

s’aniran treballant durant aquest temps. Sra. Calpe, pot estar tranqui-la, els sindicats han estat 

informats. Per contestar al Sr. Calzada, evidentment es necessita acompanyar aquesta 

ordenació urbanística amb una aposta clara per la millora de les condicions dels polígons, per 

això hem optat a la subvenció que hi ha de la Diputació. Són feines que hem de continuar 

treballant i que espero continuar tenint el suport de tots els grups.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal 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 la 

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió. 

 
 
 

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

municipal de Convergència i Unió. 

 
 
 

Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

15  - DELEGAR EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LA COMPETÈNCIA 

SANCIONADORA EN MATÈRIA D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 

MOLT GREUS, DE L’ARTICLE 222.1 B/ DEL DECRET 1/2010 DE 3 

D’AGOST PEL QUAL S’APROVÀ EL TEXT REFÓS DE LA LLEI 

D’URBANISME DE CATALUNYA. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“La nova Corporació es va constituir en data 13 de juny de 2015 como conseqüència de les 
eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015. 
 
Entre les competències que la legislació atribueix al Ple de l’Ajuntament, en concret a la 
legislació especial, hi ha una les quals convé delegar a la Junta de Govern Local amb la 
finalitat de fer realitat els principis d’eficàcia i desconcentració previstos en l’article 103 de la 
Constitució Espanyola i normes de desenvolupament. És per això que es considera 
convenient fer aquesta proposta, per a que sigui la Junta de Govern Local qui la desenvolupi., 
a fi i efecte de què es guanyi en celeritat. 
 
Ens referim a la competència sancionadora en matèria d’infraccions urbanístiques molt greus, 
de l’article 222.1 b/ del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprovà el Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 22.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local es permet la delegació de l’exercici d’atribucions del Ple de la Corporación en la 
Junta de Govern Local, amb excepció de les enunciades en l’apartat 2,paràgrafs a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3 de dit article, en igual sentit l’article 52.4 del TRLMC. 
 
L’article 51 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, contempla la possibilitat de què el Ple de l’Ajuntament delegui les seves atribucions en 
la Junta de Govern Local, excepte les considerades indelegables per la mateixa Llei, 
circumstància que no concorre en la delegació esmentada. 
 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT EX PROPOSA L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD: 
 
PRIMER.-Delegar en la Junta de Govern Local la següent matèria:  
  

• La competència sancionadora en matèria d’infraccions urbanístiques molt greus, 
de l’article 222.1 b/ del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprovà el Text refós 
de la llei d’urbanisme de Catalunya. 

 
SEGON- Les Resolucions Administratives que s’adoptin per delegació, tindran el mateix valor 
jurídic que les dictades pel Ple de l’Ajuntament com a titular de la competència originària, 
gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat, així mateix  indicaran, 
expressament, questa circumstància i es consideraran conforme estableix l’article 9 de la Llei 
40/2015 de Règim Jurídic de las Administracions Públiques- LRJSP-, dictades per l’Òrgan 
delegant.  
 
TERCER- Publicar el present acord, d’acord amb el què preveu l’article 9.3 de la LRJSP en el 
Butlletí oficial de la província, per a general coneixement.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció d’Educació 
 
16  - NOMENAMENT REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS 

AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d’agost de 2016 es va publicar, 
íntegrament, el text del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró, que va esdevenir 
definitiu un cop finalitzat el termini per presentar al·legacions i/o suggeriments.  
 
L’article cinquè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que la seva 
composició, entre altres vocals, és la següent: 
 
Corporació Municipal:  
La representació de l'Ajuntament estarà formada per un/a representant de cada grup polític 
municipal. 
 
L’article setè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que el 
nomenament i cessament dels vocals s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, en el cas 
dels representants de la Corporació Municipal, i del Decret d’Alcaldia en la resta de vocals.  
 
D’acord amb l’informe de la cap del Servei d’Escolarització i Centres de data 7 de febrer de 
2018, cal acceptar els següents canvis de membres del Consell Escolar Municipal de Mataró; 
concretament: 
 

- CiU ha proposat que el Sr. Miquel Solà sigui nomenat com a vocal, i el Sr. Agustí 
Sancho, com a suplent. 

- VOLEMataró proposa que el Sr. Miguel Garcia Sánchez sigui nomenat com a vocal.  
 
 

Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
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Primer.-  Nomenar el Sr. Miquel Solà com a vocal del CEM en representació del Grup 
municipal CiU, en substitució del Sr. Agustí Sancho, que passa a ser el seu suplent.  
 
Segon.-  Nomenar el Sr. Miguel Garcia Sánchez com a vocal del CEM en representació del 
Grup municipal VOLEMataro. 
 
Tercer.-  Agrair els serveis prestats al Sr. Agustí Sancho, com a vocal del Consell 
Escolar Municipal de Mataró. 
  
Quart.-   Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

Direcció de Cultura 
 

17  - NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL 

NOMENCLÀTOR. 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat per Ple 
de data 8 de novembre de 2001, article cinquè –Composició, estableix que el nomenament i 
cessament dels membres de la Comissió es realitzarà per acord del Ple Municipal.  
 
Atès el canvi de Consistori i d’acord amb l’article setè –Composició, en data 5 de novembre de 
2015, el Ple de l’Ajuntament nomenar els nous vocals de la Comissió Municipal del 
Nomenclàtor. 
 
Vista la proposta del Grup Municipal del Partit de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) 
de nomenar el senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, com a vocal Mataró en  substitució del 
senyor Xavier Caravaca Dominguez i; el senyor Victor Manuel Paramés Soteras com a vocal 
suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1) Nomenar com a vocal de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el següent 
representant del Grup Municipal del Partit de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
(C’s): 
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- Senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando 

 
2) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el 

següent representant del Grup Municipal del Partit de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (C’s): 

 
- Senyor senyor Victor Manuel Paramés Soteras 

 
3) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal 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: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 
 
 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
Igualtat i Ciutadania 

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

LOCAL DE 9-4-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA JOVE X 

MATARÓ 2018-2022. 
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, dóna 

compte del següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 16 de desembre de 2013 es va aprovar 
el Pla Jove x Mataró 2013–2016. Aquest Pla es va prorrogar amb efectes des del 01/01/2017 i 
mentre no s’aprovés un nou Pla local de Joventut per acord de la Junta de Govern Local de 
data 28/11/2016. 
  
2. A l’actualitat es vol aprovar un nou Pla Jove x Mataró 2018-2022, amb la voluntat política de 
continuar treballant a favor de les polítiques i la redefinició de les línies estratègiques sobre les 
que han de pivotar els programes dirigits a la joventut. 
 
3. El Pla Jove x Mataró 2018-2022 és el resultat d’un procés de treball impulsat des del Servei 
d’Igualtat i Ciutadania, a partir d’un procés de consulta, anàlisi i recollida de propostes en el 
que han participat les entitats juvenils, les persones joves, i els agents socials, tècnics i polítics 
de la ciutat, amb l’objectiu d’elaborar de manera conjunta i consensuada un nou marc de 
planificació en polítiques de joventut a Mataró.   

4. El Pla Jove de Mataró 2018-2022 és un document que defineix i estructura totes les 
actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu interès 
atenent a les seves necessitats. Els seus objectius s’estructuren en funció dels reptes que 
proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. 

• Reptes estratègics:  

o Lluita contra l’atur, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a 
l’habitatge 

o Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 

o Imatge i reconeixement de les polítiques de joventut 

 

• Eixos i àmbits d’actuació: 

o Emancipació: Educació i formació; Ocupació; Habitatge 

o Transformació: Igualtat i diversitat; Cultura i creació; Participació i 
associacionisme 

o Benestar: Salut; Oci i lleure; Esports 

o Territori: Cohesió social; Sostenibilitat; Mobilitat 

o Referencialitat: Imatge i comunicació; Equipaments i serveis; Transversalitat i 
recursos.  

 
Fonaments de dret  
 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
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necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars 
que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran 
compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies 
d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 
 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el Pla Jove x Mataró 2018-2022, d’acord amb el text literal adjunt.  
 
Segon.- Derogar el Pla Jove x Mataró 2013-2016, aprovat per acord de la Junta de Govern 
Local de data 16/12/2013 i prorrogat per acord de la mateixa Junta en data 28/11/2016. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
 

 

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

exposa que en la comissió informativa ja es van abstenir perquè aquests plans estan farcits de 

bones intencions però al final no es objectivable i per tant mai sabem quant de bo han aportat 

a les persones a les quals van adreçats. L’abstenció te sentit crític i no pas en desacord amb 

la feina feta,però crec que en aquest pla jove no hem fet prou, ja que deixem fora a una gran 

part del joves, i no dic que sigui culpa de l’ajuntament. Aquest ja és el quart pla jove que veig i 

tots tenien bones intencions però a l’hora d ela veritat ens van trobar per exemple, fomentar 

l’emancipació dels joves, en un moment de crisi que els joves tornaven a casa. Els plans han 

d’estar però no hi ha prou només en bones intencions d’aqui la nostra abstenció crítica. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que és un bon pla,  

que ha passat l’anàlisi de les nostres joventuts i estan contents per haver comptat amb la seva 

opinió, però troben a faltar el pla d’usos del Sidral. 

 

 

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

que els joves de la CUP van fer la mateixa reflexió sobre el Pla d’usos del Sidral i opinen què 

el pla d’usos els hi va arribar molt tancat i ells estan acostumats a decidir i opinar i dir la seva.  
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, agraeix 

a tots els grups el recolzament d’aquest pla i dir que també trobem a faltar el pla d’usos del 

pla jove del Sidral. Estem lluitant perquè es faci el més aviat possible burxant a Equipaments i 

estem lluitant recuperar un espai més ampli dins del pla del Sidral, o el nom que tingui, ja que 

es demanarà als joves com volen que es digui l’espai jove de referència.  

 

 

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

LOCAL DE 9-4-2018 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 

2018-2022. 

 

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

compte del següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2013 es va 
aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016, amb l’objectiu 
de promoure la igualtat d’oportunitats entre l’home i la dona com a base de la cohesió social. 
Per acord de la mateixa Junta de data 28/11/2016 s’acordà la pròrroga d’aquest pla, per un 
termini a comptar des del 01/01/2017 i mentre no s’aprovés el nou Pla d’Igualtat de Gènere. 

2. A l’actualitat es vol aprovar un nou Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 
2018-2022, amb la voluntat política de continuar treballant a favor de les polítiques de gènere i 
així afavorir la transformació cap a una societat igualitària. Aquest compromís també es veu 
reflectit dins el document estratègic del Pla de Mandat  2016-2019  donat que  l’àmbit 1.6 es 
centra en la promoció de la Igualtat, assumint el compromís d’incorporar de manera ferma la 
perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, per poder avançar cap a una plena 
igualtat d'oportunitats, entre dones i homes.  

3. El procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Mataró 2018-
2022 ha estat liderat per l’equip tècnic del CIRD del Servei d’Igualtat i Ciutadania, i ha comptat 
amb la implicació i col·laboració del teixit associatiu que treballa en clau d’igualtat al municipi i 
de totes les àrees de l’Ajuntament. 

4. Els objectius del Pla d’Igualtat de Mataró 2018-2022 són els següents: 

 

Objectiu general: 

- Promoure la igualtat  de gènere entre la ciutadania de Mataró i l’eradicació de 
qualsevol forma de violència relacionada, afavorint la transformació cap a una societat 
més igualitària.  
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Objectius específics: 

• Impuls i Comunicació de les polítiques d’igualtat de gènere 

• Eradicació i prevenció de les violències de gènere 

• Participació Sociopolítica 

• Ocupació i usos del temps 

• Coeducació, formació i creació cultural 

• Disseny de la ciutat, mobilitat i seguretat 

• Salut i qualitat de vida 

 

Fonaments de dret  

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars 
que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran 
compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies 
d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 

 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, 
d’acord amb el text literal adjunt. 
 
Segon.- Derogar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016, 
aprovat per la  Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2013 i prorrogat per la 
mateixa Junta en sessió de data 28 de novembre de 2016. 
  
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
 

 

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

amb la feina feta i les reunions mantingudes pel pla d’igualtat. Però vull recordar a la Sra. 

regidora que hi ha pendent una ordenança i que ja ha tingut temps d’estudiar-la i l’esperem 

aviat sobre la taula.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, creu que és un bon 

treball i el repte és un canvi cultural que representi a tots els àmbits i per això es requerirà de 

molt esforç. També em comenten alguns joves que hi ha plans d’igualtat restringits depenent 

de les àrees i dels equips municipals, i voldria saber sí això també es contempla en aquest pla 

com una acció futura.  

 

 

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

referent a l’ordenança l’estem treballant i en breu i parlarem. Creiem que les ordenances 

s’han de complir i no ser paper mullat i per això l’estem fent. Referent als plans restringits, vull 

dir que aquest pla s’ha treballat conjuntament amb el pla del personal de l’ajuntament i la  

campanya tots i totes som Mataró dirigida a totes les persones de Mataró i al col·lectiu LGTB, 

el pla serà obert i es podrà anar afegint tot el que sigui convenient. 

 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL QUE S’EXPOSI A 

MATARÓ L’OBRA DE SANTIAGO SIERRA QUE RECONEIX QUE A 

ESPANYA HI HA PRESOS POLÍTICS I QUE VA SER CENSURADA PER 

IFEMA A LA FIRA ARCOMADIRD2018. 
 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“El passat 21 de febrer vam poder llegir a la premsa com “La Feria de Madrid” (IFEMA), que 
acull la Fira d'Art “ARCO”, feia retirar l'obra de retrats titulada “Presos políticos en la España 
contemporània” de l'artista madrileny Santiago Sierra. IFEMA va assegurar, en aquell moment, 
haver pres la decisió arran d'una suposada "polèmica als mitjans de comunicació" que 
"perjudica la visibilitat del conjunt dels continguts que reunia ARCOMadrid 2018". 
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L'obra recollia els rostres pixelats del vicepresident Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i 
diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per 
denunciar l'existència de "presos polítics" a l'Estat. L'obra es trobava a l'estand de la galería 
madrilenya Helga de Alvear. 
 
L'obra, a més dels presos polítics catalans, també inclou altres casos, 24 en total, com els 
joves d'Alsasua, els titellaires de Madrid empresonats el 2016, directius d'Egin o simpatitzants 
del 15-M que van participar en piquets informatius de la vaga general del 29-M del 2012, 
acompanyats d'una breu llegenda que explica cada cas, i tot i que no en publica la identitat, 
tots són fàcilment identificables. 
 
L’any 2003, l’autor d’aquesta obra, Santiago Sierra, va ser el representant espanyol a la 
Biennal de Venècia, amb un muntatge que va aixecar polèmica perquè requeria el DNI 
espanyol per entrar dins el pavelló; i al 2010 va ser reconegut amb el Premi Nacional d'Arts 
Plàstiques, tot i que va rebutjar el guardó i la dotació econòmica que l'acompanyava (30.000 
euros) argumentant que no volia perdre la llibertat creativa. 
 
L’autor de “Presos políticos en la España contemporània” va reaccionar a la retirada de la 
seva obra assegurant que es tracta d’un acte de “censura” que, precisament, demostra el que 
la mateixa obra denuncia: “el clima de persecució que estem patint els treballadors culturals 
en els darrers temps”. 
 
A més de l’actuació del govern de l’Estat, en mans del PP, cal dir també que el PSOE, per veu 
de la seva portaveu al Congrés dels Diputats, la Sra. Margarita Robles, va aplaudir la decisió 
de retirar l'obra "Presos Polítics a l'Espanya Contemporània", i per justificar-ho, va dir que "tot 
el que ajudi a baixar la tensió s'ha de valorar positivament". 
 
Actualment, aquesta peça, que va rebre més d'un miler de visites en tan sols quatre dies, està 
exposada al Museu de Lleida, on s’estarà fins el 22 d’abril. El propietari, el periodista Tatxo 
Bonet, va considerar idònia la decisió d'exposar-la al lloc d'on es van endur fa mesos les 44 
polèmiques obres de Sixena. 
 
Després de Lleida, l’obra viatjarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona  (CCCB) i 
són diverses les ciutats i institucions que han sol·licitat poder-la exposar a les seves sales. 
 
Atès que en una societat democràtica són inadmissibles els atacs a la llibertat d’expressió, es 
facin amb l’excusa que es facin, i que l’art no ha de ser censurat per cap institució que tingui la 
més mínima dignitat democràtica. 
 
Atès que la ciutadania de Mataró s’ha manifestat massiva i reiteradament en contra de 
l’empresonament dels seus líders socials i els seus dirigents polítics, exigint la seva llibertat, la 
llibertat d’expressió i la dignitat democràtica de les seves institucions.  
 
Atès que Mataró compta amb un centre d’art que pertany a la Xarxa Pública de Centres i 
Espais d'Arts Visuals de Catalunya (XAV), el Mataró Art Contemporani (M|A|C). 
 
Atès que el proper mes d’abril està prevista una jornada de portes obertes per mostrar la 
riquesa patrimonial de l’edifici de la Presó de Mataró (BCIN) i també per explicar a tota la 
ciutadania el projecte “La Presó | Espai de les Arts”, que ha d’acollir, a més del M|A|C, el 
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Taller de Gravat i la Casa dels Artistes, creiem que aquest espai, que va ser usat com a centre 
penitenciari i dipòsit de detinguts fins no fa pas gaires anys, és un lloc ideal per exposar la 
peça "Presos Polítics a l'Espanya Contemporània" de Santiago Sierra. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels 
Següents ACORDS: 
 
Primer.- La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, a través del seu centre d’art 
Mataró Art Contemporani (M|A|C), sol·licitarà poder exposar a la nostra ciutat l’obra de 
Santiago Sierra "Presos Polítics a l'Espanya Contemporània", propietat del Sr. Tatxo Bonet. 
 
Segon.- L’obra s’exposarà durant aquest any 2018 a les sales de la Presó de Mataró, futur 
espai dedicat a les arts plàstiques i visuals de la ciutat. En el cas que per motius tècnics o de 
seguretat, que s’hauran d’acreditar, no sigui possible fer-ho en aquest espai, s’exposarà a les 
sales de Can Palauet.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, denuncia l’atac a drets i llibertats de tota la ciutadania d’Espanya 

i Catalunya especialment, per l’empresonament de polítics, detinguts perquè que exercien el 

dret de protesta que està recollit a la Constitució i voler atribuir delictes de rebel·lió i de 

terrorisme quan no ho son. Reivindiquem el paper de la política del diàleg polític com a sortida 

imprescindible per resoldre aquest conflicte polític. La solució no està en la judicialització ni en 

la imposició de vies unilaterals. En quan a la proposta, creiem que no s’han utilitzat els canals 

adequats i preguntem si no s’hauria de canalitzar aquesta petició en primera instància a través 

de la direcció de cultura? No seria necessari un informe dels tècnics de cultura amb el seu 

criteri artístic per donar el vist i plau o no a l’exposició ? No s’hauria de tenir en compte el relat 

museístic que tenim a la ciutat?. Quina és la opinió dels responsables i tècnics de cultura? Si 

portem aquestes decisions al ple, Com queda l’opinió dels tècnics a qui se’ls ha encarregat el 

treball, no val per a res la seva opinió? Tot i que la decisió final li correspon al regidor, creiem 

que han de tenir en compte les opinions dels tècnics com aval i sí no els hi volen fer cas 

aleshores es debatria en el ple. Que li costaria a la ciutat aquesta Exposició i quina durada 

tindria? No estem en contra de que vingui però no creiem que la via emprada sigui la correcta.  

 

 

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

que no volen que vingui aquesta Exposició i votarem no perquè creiem que aquest fet no 

ajuda a calmar les aigües de la ciutat, sempre respectant el que cadascú particularment 
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exposi el que considerí mes oportú, ja que ja sabem que uns consideren presos politics el que 

nosaltres considerem politics presos. L’ajuntament com a institució a de vetllar per tota la 

societat mataronina i per això votarem en contra. Hem de cuidar la societat Mataronina i que 

ja vam tenir suficient amb la col·locació de la presó a la Plaça Santana.  

 

 

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

constata que avui es segueix censurant com en el temps de la dictadura i que l’estat passa pel 

damunt del dret democràtic com la llibertat d’expressió, de càtedra, de docència, de 

manifestació, de vaga, etc. Avui en dia amb un xiulet, un nas de pallasso, o una cançó ja val 

per tancar a la gent a la presó. Els medis polítics i mediàtics de l’Estat espanyol utilitzen  

l’estratègia de la por per liquidar la dissidència dels catalans, aplicant de qualsevol manera el 

dret penal, processant a la gent pel que són i no pel que fan; el lema de “a por ellos” confirma 

que el feixisme mai va marxar i cal fer un advertiment als demòcrates espanyols que avui 

callen, si ara no reaccioneu també serà massa tard per vosaltres. Com deia Montserrat Roig 

les paraules no es poden tancar dins una gàbia, volen soles. Donem ple suport a la proposta 

de portar l’exposició de Santiago Sierra perquè és una reivindicació de llibertat d’expressió 

que ara tenim segrestada.  

 

 

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

manifesta que votaran en contra. Dir que la galerista que va retirar el quadre de l’exposició, 

que no va ser IFEMA, sinó la galerista, els ha fet un favor a vostès. Ja ho vaig comentar al seu 

dia amb el president de Societat Civil Catalana a Mataró que ha canviat la seva residencia a 

Madrid, perquè l’ambient a Mataró és tant respirable que l’home no aguanta. Hi ha una falta 

d’empatia total, perquè per alguns els nois d’Alsasua eren uns angelets i els de Blanquerna 

eren dimonis, i precisament ahir explicava la mare del tinent de la Guardia civil que els crits 

mentre els pegaven era “hay que reventarlos”. A mi em dolen els presos polítics però es que a 

Espanya no hi han, i no sols ho dic jo. El que em sap greu és que quan hi ha 2 bàndols 

enfrontats qui rep és la cultura, la llibertat d’expressió. Perquè no hi ha tertulians a TV3 que 

defenguin l’altre meitat del poble català? Mirin les barbaritats que surten impreses per sota, 

com ara “que fa aquest desgraciat aquí”, escrit sota un exregidor de Mataró abans que decidís 

no tornar a TV3. Hi ha errors per ambdues parts, però no es pot defendre a qui en les seves 
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cançons demana que li peguin un tret al cap a un altra, això no és llibertat d’expressió. Són 

iguals d’energúmens els de Blanquerna que els d’Alsasua tinguin la bandera que tinguin.  

 

 

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

realitat que hi ha i a Catalunya i fora d’ ella. tenim presos polítics i s’ha de dir en veu alta i 

clara, perquè s’està atemptant contra la democràcia i vulnerant drets fonamentals, no es tracta 

de bàndols sinó de democràcia. Ho diuen les sentències europees que deu anys mes tard han 

donat la raó als bascos, dient que el tracte que van rebre va ser il·legal e incorrecte. Tenim a 

cantants a la presó per cantar la llibertat d’expressió, també han detingut a universitaris, 

administratives, i la llista va creixent. El discurs de la por està fent mal, s’està imposant un 

totalitarisme vergonyós d’un govern que no dialoga ni parla i té mes d’un miler imputats dins. 

En quant a la proposta de resolució dic el que deia un filòsof mexicà: “la cultura engendra 

progreso y sin ella no se puede exigir conducta moral“ No es pot negar la trista realitat i la gent  

veu com està ressorgint una dictadura que semblava superada. Dic trista perquè veig com 

pateixen els meus veïns i trista per les agressions que han hagut a les manifestacions de 

Mataró, i trist de veure com en el nostre país es manifesten els partits d’ultra dreta de la mà de 

partits democràtics. Els governs que prohibeixen i no dialoguen demostren al llarg de la 

historia fracàs, obscurantisme i ofuscació. Els països avançats no tenen por a generar cultures 

i pensaments crítics per inculcar valors a la societat. Ens abstindrem només pel punt dos, 

perquè tenim dubtes en el tema tècnic de sí es podrà fer a la presó, sinó diríem endavant. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que no entrarà en discussions que superin el marc competencial de 

l’ajuntament. Parlant de la proposta cal separar dues parts fonamentals, la primera és el tema 

de la retirada de la direcció política que havia al darrera, que no ha estat gens fina ni 

encertada i que no entén el significat de l’art que és provocació. Una persona poc sospitosa 

d’independentisme com Albert Rivera va fer unes declaracions dient que era un error. Estem 

en contra de la interferència de la política en la creació artística. La segona part és que això 

sigui la causa suficient per fer l’exposició a Mataró, no crec que sigui el ple qui hagi de decidir 

de fer l’exposició o no per això tenim els experts en art que saben el que és mes convenient 

de fer. Per tant el nostre vot serà negatiu.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

positiu. Com deia el propi autor de l’obra, el fet d’haver retirat l’obra diu molt de la persecució 

que pateixen els treballadors culturals en els darrers temps. Diu una cançó de Serrat: “Nunca 

es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Els canvis de domicili forçós que s’han produït 

a Catalunya com el d’ Oriol Junqueras, Jordi Sanchez que formen part d’aquesta exposició. 

Canvi de domicili per unes acusacions que a Alemanya, Suiza, i recentment la ONU que no 

existeixen. Avui el jutge no ha permès sortir de la presó al Jordi Sanchez en contra la defensa 

dels seus drets polítics que feia l’ONU. En ares de la llibertat d’expressió, em sembla una 

bona idea portar aquesta exposició i contribuir a que la gent pugui treure les seves pròpies 

conclusions i tenir la seva pròpia opinió de les circumstàncies que tenim. 

 

 

La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, diu que s’ha de confiar en 

els tècnics de cultura i és el que jo he fet, parlar amb ells per saber la disponibilitat i 

necessitats tècniques de l’obra i diuen que tenen moltes peticions d’altres municipis i que 

l’espai és positiu. Estan preparant els calendaris però encara no tenen data, per tant no 

podem comprometre’ns a a dir-ho, tant aviat ho sapiguem ho comunicarem. Aprofito per fer 

saber què la tècnica de cultura acaba de rebre el premi ACA crítica d’art 2017, la directora 

Gisele Noé ha rebut un premi en educació pel seu projecte que acosta l’art contemporani als 

alumnes de cinquè de primària. I felicitar-la personalment. Apostem pels artistes mataronins i 

que tots puguin exposar en els museus. Quan rebem més informació la posarem a la seva 

disposició. 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, no vol 

caure en provocacions. Afegir-nos a la felicitació a l’equip tècnic i a la directora de cultura i 

també als mestres que van participar. En quant al tema de TV3, vull dir-li al Sr. Lopez i ho 

recolliré a l’acta, que molts cops han convidat a gent del seu partit per fer la tertúlia però no 

han volgut anar. I contestant a la Sra. Morón sobre el punt dos, els tècnics són els 

responsables de avaluar la seguretat, sí hagués algun problema es miraria un espai alternatiu. 

Però el punt important i el que demana que vingui l’exposició a Mataró és el primer punt, per 

tant sí el segon punt li fa canviar d’opinió el podem retirar ara mateix.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

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

Vots en contra: 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).    

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (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). 

 

 

Havent-se registrat un empat a la votació, el Sr. Alcalde declara que la proposta de resolució 

no ha estat aprovada.  

 

 

21  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE VOLEMATARÓ I  SOCIALISTA, AMB EL SUPORT DEL 

GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, EN MOTIU DEL DIA PER 

L’ALLIBERAMENT LÈSBIC, GAI, BISEXUAL, TRANS I INTERSEXUAL: 

LA SITUACIÓ DE LES PERSONES TRANSEXUALS 

 

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

resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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L'administració local és l'Administració més propera a la ciutadania. L'Ajuntament té com a 
funció crear un poble acollidor, plural i proper on capiguem tots.  
 
Malauradament les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, pansexuals, asexuals i 
arromàntiques no se senten incloses a la societat municipal. Per tant se senten allunyades i 
poc representats en la vida diària. El col·lectiu ha vist, al llarg de la història, menystinguts els 
seus drets. Fins i tot en l'actualitat es dista molt de poder gaudir d'igualtat real en el mateix 
nivell que les persones cisexuals i heterosexuals. Per tant, li falten les eines que els poders 
públics han de facilitar, com exigeix l'article 9.2 de la Constitució.  
 
L'existència de persones trans no és un fenomen d'avui. Han existit des de sempre en totes 
les cultures de la humanitat, sent mostra de la diversitat humana. No obstant això, aquesta 
realitat ha estat admesa en les diferents societats de formes molt diverses al llarg del temps i 
en les diferents geografies del món. En algunes s'ha acceptat en major o menor grau i s'han 
articulat mecanismes socials i lleis que promouen la integració. En d’altres, utilitzant 
pseudoarguments religiosos, mèdics i legals, s'ha considerat la diversitat de gènere com un 
pecat, una malaltia o fins i tot un delicte, justificant així greus violacions dels drets humans.  
 
En l’informe anual de 2013, Amnistia Internacional va evidenciar la discriminació i la violència 
per causes d'orientació sexual i d’identitat de gènere en diversos països del món i, al febrer de 
2014, l'organització va publicar un informe denunciant la manca de drets de les persones trans 
a Europa. D'altra banda, l'Observatori de Persones Trans Assassinades, de l'Associació 
Transgender Europe, ha registrat un total de 2.264 homicidis de persones trans a 68 països 
del món entre l'1 de gener de 2008 i el 30 de setembre de 2016, fet que suposa tan sols la 
punta de l'iceberg. L’associació reconeix que les dades registrades van en augment any a any, 
més per la visualització d'una realitat fins ara oculta que per un increment de violència contra 
les persones trans.  
 
Aquesta violència s'acarnissa fonamentalment amb persones transfemenines, racialitzades, 
migrants i treballadores sexuals.  
 
Per l’avenç en el reconeixement dels drets de les persones trans ha estat la patologització de 
la transexualitat. Aquesta situació, però, està canviant. Els progressius canvis legislatius, com 
els de l’any passat a Dinamarca i Noruega o el 2015 a Malta suposen un important pas cap al 
reconeixement d’aquests drets i concret cap a la despatologització. 
 
Igualment es fa urgent i necessari una reforma de la "Llei d'Identitat de Gènere", de forma tal, 
que s'elimini d`una vegada el diagnòstic de disfòria de gènere per accedir al nom desitjat.  

 
Hem d’apostar pel compromís cívic a favor del respecte a valors indispensables com ara; el 
dret lliure al desenvolupament de la personalitat, a la igualtat, de totes les persones.  
 
Atès el creixement vegetatiu al nostre país, especial atenció em de tenir amb les persones 
Trans d'edat avançada i de tot el col•lectiu LGTBI per part dels professionals d'atenció directa 
en les residències, centres de dia i centres de salut, per tal que se`ls tracti amb respecte i 
atenent l'especificitat de cada cas, evitant que puguin ser maltractades o menyspreades, per 
la seva identitat de gènere o orientació sexual, en una etapa de la seva vida en la qual són 
encara més vulnerables i per això es fa necessari formar als professionals que presten 
l`atenció en l`àmbit de la Diversitat . 
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Així mateix  instar al Govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de "Ley contra la 
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características 
sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales" (Llei d'igualtat LGTBI), registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. 

Atès que a  Mataró, fa temps que la majoria de grups municipals treballen per ampliar la 
mirada de les polítiques de gènere;  es per tots aquests motius, demanem que el ple de 
l’ajuntament de Mataró aprovi els següents acords: 
 

1. L'Ajuntament de Mataró manifesta la seva condemna a la segregació de les persones 
trans en l'àmbit sanitari.  
 

2. L'Ajuntament de Mataró insta els centres educatius que supervisin les conseqüències 
d'assetjament, violència verbal o física a causa d’identitat d’orientació o expressió de 
gènere.  
 

3. L'Ajuntament de Mataró insta tots els àmbits municipals que siguin formats en diversitat 
afectiu sexual i de gènere.  
 

4. L'Ajuntament de Mataró farà visible , el dia 31 de març, el dia 21 de novembre a hissar 
la bandera trans binària (blau, rosa i blanc) i no binària (morat, blanc, verd ) amb motiu 
del dia contra la transfòbia, visibilitat trans i memòria trans respectivament.  

 
5. S'insta l'Ajuntament de Mataró que les persones trans siguin considerades com a 

subjectes en plenitud de drets i se'ls respecti el dret de consentiment informat i que 
siguin respectades de manera efectiva la implementació de l'autonomia de les 
persones trans.  
 

6. L’Ajuntament de Mataró farà arribar  a la Generalitat de Catalunya, que és qui té la 
competència en l’àmbit sanitari, la petició de suport econòmic per aquelles persones 
trans en situació de vulnerabilitat social, per tal que puguin accedir als tractaments 
d’hormonació.  
 

7. Contribuir a adoptar mesures de protecció en l'àmbit laboral i al dret d'associació, en 
les administracions públiques.  
 

8. L’Ajuntament de Mataró promourà l’acoloriment d’alguns passos de vianants amb els 
colors de la bandera LGTBI, entre ells el de davant de l’Institut Thos i Codina,  

 
9. L’Ajuntament de Mataró dins de la definició del  pla d’envelliment actiu, vinculat a la 

Xarxa de Ciutats Amigues amb les Persones Grans, del qual la ciutat en forma part. En 
aquest marc es dissenyaran i implementaran accions per  garantir la igualtat  de drets  
en matèria de diversitat sexual i de gènere  al equipaments adreçats a la gent gran, 
siguin del tipus que siguin.  

 
10. L’ Ajuntament de Mataró destinarà com ja ho fa des des els últims dos anys  part del 

seu pressupost en la implementació de serveis concrets en l’àmbit LGTBI com són ara 
els assessoraments individualitzats, les campanyes de sensibilització i divulgació, així 
com formació adreçada a entitats. També disposem de la convocatòria de subvencions 
ordinària a la qual les entitats poden presentar projectes en aquest àmbit. “ 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, exposa 

que es centrarà en els punts d’acord en els quals tenen alguna cosa a dir, sobre la condemna 

de la segregació de les persones transsexuals en l’àmbit sanitari, creiem que són afirmacions 

que no provenen de cap fon, ni hi ha xifres de suport, ni cap cas real, per tant volem saber 

quants casos s’han donat Mataró. En el punt dos relatiu al tema d’animar al centres educatiu a 

la supervisió de les conseqüències d’ assajament, violència verbal o física degut a l’orientació 

sexual, considerem que ja se està fent. Sobre el punt quatre d’ hissar les banderes, creiem 

que és un acte innecessari ja que per aquesta regle de tres ho hauríem de fer també amb 

altres casos com per exemple la gent que està discriminada per tenir el síndrome de Down. 

En el punt cinc, que es demana respecte i plenitud de drets per les persones transsexuals, 

creiem que ja es fa des de l’Ajuntament. En el punt sis, que demanen suport econòmic perquè 

els transsexuals puguin seguir els tractaments hormonals, estem totalment en desacord, tenint  

en compte que hi ha altres tractaments vitals que no estan subvencionats, com per exemple 

vacunes fonamentals pels nens que eviten certes malalties o inclús la mort i moltes no estan 

en el calendari de vacunació de la seguretat social i va a càrrec de les famílies. Sobre el punt 

set, ja està garantit en la legislació vigent. Sobre el punt vuit de pintar passos de vianants amb 

els colors de la bandera LGTBI, creiem que és contraria al codi de transit i a la legislació. Els 

colors que hi ha compleixen la funció especifica que no llisquin les rodes o els colors blancs 

per tenir una millor visibilitat, aquesta mesura podria posar en perill la seguretat vial. Per tot l’ 

exposat votaran en contra. 

 

 

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

exposa que rebutgen qualsevol violència per diferència de gènere i/o orientació sexual. No 

podem caure en discursos de que hi ha llibertat sexual quan estem veient moltes mostres de 

LGTBI fòbia, encara hi ha molt a fer. No ens podem quedar en un codi ètic quan l’església 

defensa que les relacions sexuals han d’anar lligades a la reproducció, que consideren 

malaltes a les persones que no perpetuen la família nuclear formada per una dona i un home 

amb fills, o les organitzacions feixistes com VOX que propaguen missatges pro violència 

contra  LGTBI fòbia, o com Hazte Oir amb el missatge del famós autobús. També han mostrat 

la impunitat i tot això el sistema judicial ho permet vulnerant els drets de llibertat sexual i 

identitat de gènere. Creiem que qui calla també és còmplice de la vergonya i per tot això 

donarem suport a la proposta de resolució.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que donaran suport tot i que hi ha moltes coses que no ens agraden. Penso que la proposta 

podria millorar molt i està feta de cara a la galeria, ja que el govern es posa a demanar coses 

a sí mateix i no ho fa en el torn de quan el govern proposa. Però tot i que hi ha coses que 

grinyolen, hi ha fets que recordo com Ekai un noi de setze anys que es va suïcidar el 15 de 

febrer al País Basc per problemes d’assetjament per ser transsexual, o Alan un noi de Rubí 

que també es va suïcidar l’any 2015 per l’assajament que estava patint i no hi ha dubte que no 

es pot permetre cap assajament. Els acords: Primer: l’Ajuntament de Mataró condemna la 

segregació de les persones trans en l’àmbit sanitari, això és una declaració institucional i no 

una proposta de resolució. Segon: L’Ajuntament de Mataró insta als centres educatius que 

supervisin les conseqüències dels assajaments, això és evident i recordo que fa temps quan 

vaig parlar de bulling tothom deia que era impossible i que era un exagerat, però això ho ha de 

fer el govern municipal, que no sé perquè no ho fa i si ja ho fa no sé perquè li demanem que 

ho faci. L’Ajuntament insta a tots els àmbits municipals a formar-se en la diversitat d’afectius 

sexuals, em sembla bé però que es faci, que són vostès els que tenen la obligació que son el 

govern. Torno a reivindicar una proposta que va rebre moltes crítiques quan vam demanar un 

protocol pels dies commemoratius i no s’ha fet. L’Ajuntament tenia el costum de posar a baix 

un “roler” amb el símbol del poble gità i sortia a la pàgina web commemorant el dia del poble 

gità, però ningú ha donat explicacions de perquè no s’ha fet, per tant torno a reclamar-ho, 

perquè a part d’aquest hi ha molts altres que s’ho mereixen, com quan van haver els 

atemptats i ningú ho ha reclamat. S’insta a l’Ajuntament que consideri als trans amb respecte 

com a persones, doncs faci-ho que vostès tenen l’obligació. L’Ajuntament farà arribar a la 

Generalitat, això és de declaració institucional. Adoptar mesures en l’àmbit laboral, doncs faci-

ho. Votarem favorablement.  

 
 

 

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

Ciudadanía, manifesta que com no pot ser d’un altra manera ho recolzaran. Vull recalcar 

d’aquesta PDR i llegeixo: Aquesta violència s’acarnissa sobretot amb les persones trans 

femenines, immigrants i treballadors sexuals. Compartim totalment la proposta perquè és 

llibertat, recerca de la felicitat, i contesto a la Sra. Polvillo que la base de la llibertat és que 

tothom no té la mateixa opinió. Diu la declaració de Virginia: “l’ estat ha de proveir el dret a la 

recerca de la felicitat” i en aquest sentit donem tot el nostre suport.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que donaran 

suport a la proposta. Una dita diu: “Els governs fan les coses són els altres els que les 

proposen”, per això és xocant que el govern intervingui en propostes de resolució d’aquesta 

mena. Referent als anuncis a la façana de l’Ajuntament, vull recordar que hi ha algunes 

propostes de resolució aprovades en les que havíem quedat de penjar coses a la façana. 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que 

votaran a favor. La tècnica és complexa donat la barreja que hi ha entre declaració 

constitucional i PDR feta des del govern reclamant-se a si mateix. El fonamental és que estem 

parlant de drets, igualtat i que tot i que és un document que es podria millorar, és molt positiu i 

encaminat cap a la no discriminació i defensa de drets, per tant el nostre vot serà favorable. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix a tots els que 

ens han donat suport, i dir que posin colors a la seva vida, com a Madrid que ha posat colors 

als passos de zebra i la ciutat ha guanyat. També dir que a qui diu “postureo”, jo dic 

visibilització d’un sector que ho ha passat molt malament. Si es vol proposar el tema de les 

façanes per donar suport al Síndrome de Down, no hi ha problema, que faci la proposta i 

segurament votarem a favor, perquè som solidaris i empàtics.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

 

 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A LA 

CELEBRACIÓ D'ACTIVITATS EN EL MARC DE L'ANY EUROPEU DEL 

PATRIMONI CULTURAL 2018. 

 

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

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El pasado 17 de mayo de 2017, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
aprobaron que el año 2018 fuese declarado “Año Europeo del Patrimonio Cultural” con el 
objetivo de animar a más personas a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural 
europeo y reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común, fomentando el 
intercambio y la valoración del patrimonio cultural de Europa “como recurso compartido, 
sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes y reforzar un sentimiento de 
pertenencia a un espacio común”. 
 
El Parlament de Cataluña aprobó la resolución 486/XI sobre el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural en la que se recalcaba la importancia de la propuesta de la Comisión Europea en el 
sentido de considerar preferentemente el año 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
 
El año 2018 es una gran oportunidad para redescubrir, difundir, valorizar, hacer accesible a 
todos y poner de relieve el potencial del amplio patrimonio cultural del que goza Mataró. El 
valor europeo de nuestro patrimonio cultural, ya sea material, inmaterial, natural o digital, 
muestra la diversidad sobre la que se ha forjado nuestra larga historia común. 
 
Una gestión sostenible y estratégica del patrimonio cultural es un potencial motor económico 
que impulsa los sectores culturales y creativos, contribuye a la creación de valor, fomenta el 
empleo, mejora la calidad de vida y la cohesión social. El hecho de que el Parlamento 
Europeo haya aprobado esta iniciativa es una oportunidad para Mataró para unirse y crear un 
feedback por una parte respondiendo a esta iniciativa y siendo un miembro activo dentro del 
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continente en dar respuesta, pero también aprovechar esta oportunidad para visualizarse 
fuera de nuestros límites territoriales.  
 
Para potenciar estos vitales aspectos que reviste una gestión inteligente del patrimonio 
cultural, el “Año Europeo del Patrimonio Cultural” se presenta como una oportunidad sin 
precedentes para valorizar el patrimonio cultural material, inmaterial, natural o digital de 
nuestra ciudad. Como bien dice uno de los lemas de la campaña de este Año Europeo: “El 
Patrimonio Cultural no es solo un legado del pasado, es también un recurso para nuestro 
futuro”. 
 
 
Por todo ello el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mataró eleva al Pleno 
para su debate y su posterior aprobación, la siguiente propuesta: 
 

1. Instar al Ayuntamiento de Mataró a dar apoyo a la consideración del año 2018 como el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural, tal como queda considerado en la resolución 
486/XI del Parlament de Cataluña sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
 

2. Instar al Ayuntamiento a promocionar y difundir a la ciudadanía el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. 
 

3. Instar al Ayuntamiento a participar activamente y realizar actividades que se 
enmarquen oficialmente dentro del Año Europeo del Patrimonio Cultural. El objetivo es 
involucrar estrechamente a los ciudadanos con el patrimonio cultural y ayudar a 
“provocar un verdadero cambio en la manera en que disfrutamos, protegemos y 
promovemos el patrimonio”. 
 

4. Instar al Ayuntamiento para que haga un seguimiento de las posibilidades de 
aprovechar los programas de Europa creativa, Erasmus+, Europa de los ciudadanos, 
Horizonte 2020 y los proyectos del Consejo de Europa que por esta celebración 
ejecutará diez proyectos a largo plazo que incluirán actividades conceptos escolares, 
investigación sobre soluciones innovadoras para reutilización de edificios históricos ya 
que el objetivo es que los ciudadanos europeos sean beneficiados a largo plazo.  
 

5. Instar al Ayuntamiento a promocionar y difundir entre la ciudadanía el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. Coordinarse con el coordinador nacional que ha establecido el 
Consejo de la Unión Europea para España así como con el Comité Europeo de las 
Regiones para que nuestras acciones sean conocidas y coordinadas con el resto de 
Europa.” 

 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que te dubtes per la generalitat 

de la proposta, amb les 10 activitats que plantegen perquè són molt generalitzades i volem 

saber quines són i quines accions esperen produir a la ciutat. Estic parlant en castellà perquè 
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una de les propostes que diuen és fomentar la cultura i les llengües, no sabem si te projectes 

sobre la llengua la llengua catalana i volem saber si hi ha algun projecte al respecte, tenim 

dubtes per la generalització del tema i demano que s’especifiqui més. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que la proposta diu: “L’any 2018 és una gran oportunitat 

per redescobrir, difondre i valoritzà a tots i potenciar el gran patrimoni cultural de la ciutat “, 

vull afegir que no és necessari que sigui l’any europeu del patrimoni europeu per fer-ne difusió 

del nostre patrimoni, i no sé perquè aquest any és una oportunitat sense precedents que no 

han estat altres anys, que tindrem fons europeus? o haurem de posar nosaltres els recursos? 

I si fos així, quants recursos serien?. Per què porten el ritme de portar propostes que costen 

milions d’euros i ens haurem d’endeutar fins el segle vinent per satisfer les seves propostes. 

Qui ha d’executar els seus projectes a llarg termini? I amb quins recursos? De que van els 

projectes i que son? Tot i que estem d’acord en l’any 2018 europeu del patrimoni cultural, 

totes aquestes dubtes ens fa plantejar l’abstenció en aquest punt.  

 

 

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

manifesta que han decidit no normalitzar la repressió que exerceix l’estat espanyol contra el 

poble català i no donarem suport a cap iniciativa que vingui dels partits que a nivell local 

justifiquen l’aplicació de l’article 155. 

 

 

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

que donaran suport al igual que ho vam donar per celebrar l’any Fabra i l’any Pedrolo. L’únic 

problema que tenim és que quan tinguem preparat aquest projecte serà probablement per 

Nadal del 2018, i no sé com estan tant pendents des de cultura de promocionar la cultura i 

dels anys commemoratius, s’hagi escapat aquesta oportunitat i no es va escapar el 1714, o 

l’any Cadafalch. Ciutadans vol fer un projecte per celebrar aquest any i com nosaltres 

defensem aquest valors donarem suport, però crec que no hi ha temps per fer-ho encara que 

s’aprovi.  
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La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró exposa que s’abstindran 

perquè hi ha punts que ens grinyolen com el punt cinc, que fa peticions de coses molt àmplies 

en compte de voler resoldre problemes concrets, hi ha coses que no ens semblem malament 

però la sensació és que darrera de la proposta hi ha el tema nacional.   
 

 

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

proposta va ser aprovada parcialment pel Parlament de Catalunya i ho dic per recalcar la 

importància que li ha donat la comissió europea. El Parlament va refusar la supeditació 

d’alguns punts de l’acord de la proposta de Ciutadans que feia el Ministeri de Cultura 

d’Espanya, obviant les competències del govern de Catalunya i impedint la coordinació amb 

altres administracions. Sabem que els objectius de Ciutadans en matèria cultural, és el seu 

progressisme amb l’idioma i per tant el nostre vot serà negatiu.  

 

 

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

aparentment la proposta sembla positiva i a favor del que sempre defensem, com promocionar 

la ciutat amb el patrimoni cultural, i ho hem fet amb exemples com Santa Maria, Gaudí, 

Viladomat, però per votar a favor seria necessari en el darrer punt tenir en compte la 

coordinació amb la Generalitat de Catalunya i altres municipis catalans i no és així, també 

faria falta que el bloc del 155 retirés la intervenció de la Generalitat, i deixessin d’ocupar-la i 

buidar-la. Si la proposta digués que tot es coordinaria amb la Generalitat i també amb la resta 

de regions d’Espanya i Europa, seria diferent. També estan oblidant coses molt importants 

com la nostra llengua catalana i d’altres que es parlen a Catalunya, però com no és així no 

podem donar-les suport. En el fons creiem que el seu objectiu no és promocionar la cultura de 

Mataró sinó ves a saber quina maniobra hi ha darrera d’aquesta proposta, però no és per la 

cultura de Mataró. Promocionar la cultura, sí, jugar a fer política barata amb la cultura, no. Per 

tant el nostre vot serà negatiu.  

 

 

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

Cultura, diu que recolzarà com l’Ajuntament a aquesta proposta cultural i ho valorem 

positivament, i també als equips tècnics com urbanisme i cultura. Hi ha activitats que ja es 

realitzen i que poden integrar-se en la proposta de l’any europeu de patrimoni cultural, com la 
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festa major de les Santes, Puig i Cadafalch, les visites i rutes guiades pel municipi, els 

festivals de jazz. Respecte a la promoció i difusió a la ciutadania de l’any europeu per part de 

l’Ajuntament, creiem que ja es fa en les publicacions. En el punt tres, respecte a la participació 

activa de l’Ajuntament en les activitats, ja s’està treballant en un projecte específic que es 

pugui incloure, amb la finalitat de continuïtat i projecció de ciutat, encara s’està definint però 

esperem avançar i poder explicar-la. En el punt quatre, seguiment d’aprofitat programes 

d’Europa, d’Erasmus, Horitzons vint, Projectes del Consell d’Europa, hem vist que aquest 

programes ja estan en marxa i les presentacions de sol·licituds estan tancades, per tant ja no 

ens podem acollir, però tampoc haguéssim pogut acollir-nos al ser projectes estatals. Tot i així 

vetllarem futures convocatòries per si ens podem presentar. Respecte a difondre entre la 

ciutadania l’any europeu de patrimoni cultural, si s’aprova la resolució ens coordinarem amb 

els responsables per incloure’ns en eles activitats previstes en aquesta celebració.  

 

 

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

Ciudadanía, diu que es va tard, però abans de perdre l’oportunitat és important que ens 

enganxem, perquè al final es tracta d’una decisió de la Unió Europea per potenciar el 

patrimoni cultural. L’únic que estem aprovant és que moltes d’aquestes accions que ja fem, 

estiguin coordinades amb la resta d’Europa. La comissió europea ha nomenat un representant 

a Espanya, i cal dir-li a aquesta persona que estem en el tema i que compti amb Mataró. 

 

 

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: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2). 
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Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (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). 

 

 

Havent-se registrat un empat a la votació, el Sr. Alcalde declara que la proposta de resolució 

no ha estat aprovada.  

 

 

23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CONFECCIONI UN PLA DE 

DESPLEGAMENT D’APLICACIONS DE TELÈFON MÒBIL D’UTILITAT 

PER LA CIUTADANIA. 

 

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

que retira la resolució perquè considera que es pot millorar. És cert que el Govern està 

treballant en el projecte anomenat Mataró a la butxaca, però, personalment em preocupa el 

que ha passat amb el reglament de Mitjans de comunicació, ja que en aquest sentit, no es 

raonable anar presentant aplicacions al respecte. També ens hauríem de coordinar, crec que 

seria millor retirar l’aplicació i treballar al respecte, per fer una bona feina. 

 

 

 

En aquests moments surt de la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS. 
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24  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER UN 

AJUNTAMENT LAIC I RESPECTUÓS AMB LES CREENCES DE 

TOTHOM. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“La nostra ciutat és actualment un gresol de tradicions culturals i de múltiples confessions, que 
sens dubte l’enriqueixen. L’Ajuntament de Mataró, com a representació de la ciutat, ha de ser-
ne mirall i reflex i per tant ha d’apostar per la defensa d’una laïcitat efectiva.  
  
Cal que l’Ajuntament faciliti a les persones participants de les diferents tradicions culturals i 
religioses espais on puguin dur a terme les seves activitats, sempre que es realitzin dins del 
respecte als drets humans, a la igualtat de gènere i a la integritat de les persones.   
  
Malgrat tot, el necessari respecte a les diferents tradicions religioses de les mataronines i 
mataronins entra en contradicció amb l’assistència a les cerimònies  religioses de l’església 
catòlica que els càrrecs electes i l’equip de govern al capdavant, duen a terme periòdicament.   
 
L’Ajuntament de Mataró ha d’impulsar una laïcitat real buidant de connotacions religioses els 
diferents actes que duu a terme.  
 
Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple els acords següents:   
 
Primer.- Per respecte a les diferents confessions religioses o a l’ateisme de les mataronines i 
mataronins, tots els actes públics, tant aquells que estiguin organitzats per l’Ajuntament 
Mataró com aquells que comptin amb la seva col·laboració o bé amb la participació de 
membres de la corporació municipal, hauran de tenir un caràcter estrictament laic.  
 
Segon.- Els càrrecs públics no participaran en cerimònies religioses de cap confessió. “ 
 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que els agradaria que es retirés aquesta proposta de 

resolució. Aquest tema es molt rellevant, i creiem que es una proposta una mica confusa i hi 

ha contradiccions: per una banda fan un al·legat al laïcisme de les institucions i per altra 

banda volen prohibir l’assistència a actes religiosos dels càrrecs electes als quals volen 

assistir per les seves creences. La proposta és millorable, crec que s’ha de fer amb més rigor. 
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Totes les administracions públiques s’han de comprometre en la garantia de la llibertat 

religiosa reafirmant la laïcitat de les institucions públiques, per això, hauríem de refermar-nos 

en evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en els aspectes econòmics, fiscals o 

simbòlics per totes les entitats de caràcter privat, ja siguin religioses o no. Podríem començar 

aquest debat preguntant-nos si l’Ajuntament de Mataró compleix o no amb aquesta no 

discriminació. Pel que fa el primer acord, faltaria incloure els agnòstics i d’ altres. No acabem 

de veure on queda la missa de les Santes. Per alguns un acta religiós per altres un constructe 

cultural que supera l’àmbit religiós. De l’ acord es desprèn que ni tant sols es pot fer publicitat i 

no ho pot incloure en el programa de les Santes? El segons acord, on es prohibeix la 

participació de càrrecs electes a les cerimònies religioses, no ens sembla bé. Ja que a títol 

particular estan dient que no podria assistir a les processons o anar diumenges a missa? 

Perquè si es refereixen a actes públics fent ostentació del seu càrrec és una cosa i estem en 

contra però si ho fan a títol particular estem a favor. Per això mateix, s’ha de tractar aquest 

tema amb més rigor i profunditat. Li manifesto que retiri aquesta petició, per tal de poder 

debatre-la amb més profunditat i aclarir aquests punts. Si no ho fan, nosaltres ens abstindrem. 

 

 

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

veure alguna publicació a les xarxes socials queixant-se de la publicitat i celebració de la 

Setmana Santa a Mataró. Son declaracions desafortunades i volen sepultar les nostres 

tradicions com ara la Setmana Santa, en canvi volen promocionar altres que no representen a 

la majoria de la societat de Mataró. Diuen que la religió es porta per dins, que es viu en privat, 

però vostès desprès no tenen en absolut cap problema a assistir a actes religiosos d’altres 

confessions, com per exemple al ramadà, però a vosaltres us dona igual perquè us sentiu molt 

progressistes, i aneu a aquestes cerimònies i us feu una foto per desprès vendre-la al vostre 

públic. Nosaltres no permetrem que veteu aquesta tradició nostra, la de la majoria de 

mataronins, que és per creences religiosos, històriques i culturals, no per caprici del destí. 

Sobre el punt 2, dir que els càrrecs públics no participaran en cerimònies religioses de cap 

confessió, nosaltres considerem que és un punt inviable, i ens neguem con a grup i 

personalment com a regidora. Qui sou vostès per dir-nos a nosaltres on hem d’anar i no? Per 

tant, votem contràriament. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que el grup de la CUP i aquesta proposta és l’exemple més aclaridor de que és el que 

entenen per llibertat. Aquí demostren el que son. Dit això, vull dir una parell de coses: Vostès 

ignoren tot allò que no accepten. Haurien de saber que l’únic acte institucional que hi ha és 

l’homenatge a la ciutat dels armats. Vostès son uns sectaris, o estan amb vostès o contra 

vostès. S’omplen la boca de llibertat i després volen prohibir. L’únic que pensen és en vostès 

mateixos i qui pensa diferent per a vostès no te drets. Estan intentant coartar la llibertat. Fa 26 

anys que soc portant d’una agrupació d’aquesta ciutat i ho seré 26 anys més. Us molesta 

només la religió catòlica, la resta no, ja que van anar al Ramadà. Ho sento, des del pla polític, 

sou uns hipòcrites, ja que el motiu son els vots i el Ramadà us dona vots i la Setmana Santa 

nó. Per sort, molta gent pensa molt diferent i la setmana Santa, suposa el tercer lloc a un 

rànquing de visites a la ciutat. Per últim, dir que els valors de les confraries de la setmana 

santa de Mataró, no volen res a canvi, s’ho paguen tot els mateixos. Amb el pressupost del 

“no hi ha prou” paguem 20 setmanes santes, així de clar li dic.  

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que en aquesta 

proposta es barregem dos conceptes: ens parlen de la defensa d’una laïcitat efectiva, però en 

canvi sembla que es parla de la confessionalitat de l’administració. No entenem si us 

interessa de l’abstenció total de la participació de les entitats de tipus religiós o la participació 

d’una forma neutra de totes les confessions religioses. Per altre banda, tenim dubtes de si 

pertany aquest ple la limitació de l’assistència dels membres de la corporació als actes, 

qualsevol acte que sigui legal, perquè això afecta a la llibertat de cadascú.. A més, ens diu 

que els actes organitzats per l’Ajuntament tindran caràcter laic. No sabem a quin acte fa 

referència i la participació o foment d’una activitat per una confessió religiosa suposi una falta 

de respecte per ningú. Nosaltres no apreciem que sigui cap acte irrespectuós per ningú. Per 

últim, aquest ple no pot privar a tenir els representats polítics al seus actes religiosos. S’ha de 

proporcionar igualtat de condicions per tothom i totes les entitats. A la vista de la manca de 

informació i falta de redactat de la proposta, ens abstindrem. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que la PDR ens ha portat al passat més sinistre de l’historia d’Espanya i 

Catalunya, per tal que tothom ens entengui. Un passat d’intoleràncies i enfrontaments. Però ja 

és passat. La nostra Constitució va establir Espanya com un estat aconfessional. La població 

té diferents confessions, tradicions, i s’ha de valorar positivament, sense imposar un model. 

L’ideal és una postura oberta i de tolerància. Hi ha una tradició que és evident que és la 

cristiana catòlica. Ara mateix hi ha un percentatge d’altres religions, i no passa res, ho trobo 

correcte. La setmana santa és un patrimoni nostre i s’ha de reconèixer. Moltes vegades, a la 

celebració de la missa de les Santes la parròquia convida altres entitats de la ciutat, i 

acudeixen igual que amb la ruptura del Ramadà. Si entre confessions no hi ha animadversió, 

perquè la creem nosaltres? No té sentit. Evidentment, votarem en contra.  

 

 

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

com un atac a la fe catòlica o llibertat és un error. Formen part d’un estar aconfessional, tot i 

que sembla el contrari, si es posen les banderes a mitja asta, o es canta l’himne de la legió. 

Però del que parlem és el respecte a la confessió o agnosticisme. La nostra tradició és 

catòlica: pel calendari, les festes, les misses, canviarem el nom de les Santes? o l’arribada 

dels reis de l’orient. Tradició i cultura a les quals també s’incorpora les d’ altres cultures, i s’ha 

de respectar les creences de tothom. Des d’ una interpretació laica i aconfessional, pensem 

que seria positiu discutir aquest tema d’una forma més profunda. Com ara prestar el servei 

funerari universal a tothom de totes les confessions, i malgrat la bona voluntat encara no 

s’està fent. Votarem que no, però demanem que la retirin i que es parli en un altre àmbit amb 

més rigor i profunditat. 

 

 

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

que votarà que no. Estaria bé que retiressin la proposta per parlar detingudament. Estic 

d’acord amb dues coses que ha dit el Sr. Ferrando: Pel Ramadà si que es convida a l’església 

catòlica i per les Santes a gent d’altres entitats i, que també estem retrocedint a un passat 

sinistre. L ‘u d’octubre presidia una mesa i em va recordar quan corria davant dels grisos i vaig 

rebre una pallissa amb les culates de la guàrdia civil i l’u d’octubre això va tornar. Pel que fa a 

la proposta, no he entès el que ha dit el representant del PP. Entenc que aquesta proposta 

parla de representació institucional a alguns actes i no a títol particular. Nosaltres ens 
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agradaria que la futura república catalana ho fos i que aquest ajuntament es comporti com 

aconfessional. Una societat plural com la nostre s’ha de comportar i es celebrin les religions 

des del respecte. No podem estar en contra de la cultura i la tradició. La majoria de nosaltres 

participem en actes de celebració catòlica i altres confessions, i crec que és bo. Nosaltres, 

votarem que no. 

 

 

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

Cultura, manifesta que Mataró és una ciutat compromesa en el respecte i valors. Volem 

defensa la laïcitat. Totes les opinions ja siguin religioses o no poden conviure amb plena 

igualtat i respecte. Ha de permetre l’assoliment d’un equilibri entre les esferes publiques i 

privades. La nostra ciutat s’ha configurat amb unes tradicions, igual que es poden generar de 

noves. El nostre calendari sí que contemplen moltes festivitats d’origen religiós, i altres de 

cultura Popular. Per la consideració de la llibertat individual, no podem donar suport a aquesta 

proposta. Aquest ajuntament, per això ajuda a diverses entitats de caràcter religiós. Defensem 

el dret fonamental de la llibertat religiosa, destacant que inclou la llibertat de manifestar la 

pròpia religió individual o col·lectivament i tant en públic com en privat. Per tot això, no 

donarem suport, però no per això deixem de ser un ajuntament laic i respectuós amb les 

creences de tothom. 

 

 

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

mantindrà la proposta, tot i que s’ha dit que el debat no és prou madur, tot i que no hi ha cap 

esmena de cap grup municipal. Aquest treball previ no s’ha fet per tant, ja que les 

observacions que s’han fer aquí les podríeu haver fet presentant una esmena. La proposta 

que fem per un ajuntament laic, és per plantejar la neutralitat de l’administració pública 

municipal en relació a totes les confessions. Que, actualment no es compleix. Altra cosa, és 

que a títol individual vagi on vulgui però com representant, demanem neutralitat.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

d’Unitat Popular.   

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (3), 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).    

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (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).  

 

 

25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES I 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER UTILITZAR ELS SOLARS BUITS PER PROMOURE 

ALLOTJAMENT TEMPORAL I INCENTIVAR MODELS ALTERNATIUS 

DE TINENÇA, ACCÉS I ÚS DE L’HABITATGE. 

 

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

resolució següent: 

 
“El Pla Local d’Habitatge, en el que el govern treballa des de 2015, contemplarà com a repte 
principal el d’atendre les persones en situació de vulnerabilitat residencial severa i la població 
sense capacitat d’accedir al mercat lliure. 
 
Entre altres, es proposarà també la promoció de nou habitatge assequible de lloguer, 
incentivant, al mateix temps, models alternatius de tinença, accés i ús de l’habitatge. 
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Cal que es reforci el paper de l’administració local en la política d’habitatge, també en termes 
de creació de noves solucions habitacionals, de manera que sense despatrimonialitzar 
l’ajuntament, s’aconsegueixi recuperar la promoció d’habitatge de lloguer, disposant 
d’habitatge assequible adaptat a la capacitat econòmica de la població i diversificant les seves 
tipologies.  
 
Així doncs, un dels objectius principals, serà l’ampliació del parc públic d’habitatge, amb la 
màxima rapidesa possible, fent servir les darreres innovacions tecnològiques perquè pugui 
entrar en servei abans que l’obra convencional i amb la col·laboració del màxim nombres 
d’entitats i agents de la ciutat. 
 
Per altra banda, el Ple municipal va aprovar una proposta el 2013, presentada per ICV-EUiA, 
per tal que l’Ajuntament fes un estudi de solars buits, públics i privats, de manera que 
poguessin ser utilitzats per a projectes de caràcter social, d’acord amb veïns i propietaris. 
 
Respecte als solars buits, des de 2015 s’han anat recollint propostes al Ple Municipal i 
compromisos als successius PAM per tal de redactar les bases d’un concurs per a concretar 
diferents usos. A dia d’avui no s’ha portat a terme cap concurs ni tampoc s’ha portat a terme 
cap iniciativa a cap solar buit, ni tan sols en forma d’hort urbà. 
 
Aquestes dues idees, solars buits i necessitat d’habitatge, poder ser treballades de forma 
conjunta.  
 
De fet, l’Ajuntament de Barcelona pretén combinar aquestes dues idees per tal d’oferir 
habitatges temporals en edificis prefabricats, amb caràcter desmuntable i traslladable, per tal 
d’aprofitar de forma temporal els solars buits de la ciutat i donar al mateix temps una resposta 
ràpida i digna a les necessitats habitacionals.  
 
La proposta s’inspira en promocions de vivendes temporals ubicades a ciutats com Colònia o 
Amsterdam. Justament, l’Ajuntament de Mataró ja s’hi havia interessat l’any 2007, proposant 
la importació a la ciutat de pisos i estudis modulars com els construïts a la ciutat de Londres.  
Això permetria construir equipaments comunitaris per reforçar el Pla Local d’Habitatge, activar 
l’utilització temporal de solars vacants i partint dels màxims estàndards de qualitat, aconseguir 
escurçar dràsticament els terminis d’obra. 
 
Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres i el GM d’ICV-EUiA, proposem 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- En el marc del Pla Local d’Habitatge, i alineat amb els seus reptes principals, 
incorporar les alternatives modulars de construcció d’habitatge públic de lloguer ubicades en 
solars públics en desús. 
 
Segon.- .- L’Ajuntament de Mataró treballarà conjuntament aquest projecte amb l’Institut 
Tecnològic de Construcció (ITeC).” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que el seu vot serà positiu. 

 

 

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

entenen que la solució a un problema tant greu s’hagi de posar tots els recursos, i que és un 

problema que s’arrossega i s’incrementi potencialment. Necessitem habitatges el més aviat 

possible. Nosaltres no compartim la proposta. Actualment a Mataró manquen 2.234 

habitatges per emergències ocupacionals. Si li afegim els habitatges que necessitem, els que 

no estan en vulnerabilitat, és una quantitat elevadíssima. L’única opció és que els habitatges 

buits, (3.371 habitatges, dels quals 20% en propietat de particulars), passessin a la borsa 

d’habitatge social. A més tenim els recursos econòmics, humans que tenim, que no son molts. 

Nosaltres entenem aquesta postura, i l’ajuntament hauria de donar solució a aquest problema. 

 

 

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

que quina proposta més bona s’hagués pogut dur a terme al seu dia, i quantes solucions 

haguéssim tingut ara. Arriba el moment de fer autocrítica. Nosaltres votarem favorablement, 

amb la autocrítica de no haver sabut fer-ho bé quan tocava com moltes altres coses. Lamento 

que no s’hagués portat a terme en un passat. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que s’ha llegit la 

proposta de resolució i em preocupa que tenint una empresa com PUMSA que no s’hagi fet 

els deures al seu moment, i encara estem donant-li voltes al Pla local d’habitatge, les 

comissions. Però no veig que es prenguin accions. La gent no pot esperar més, per anar 

provant diferents coses, perquè em sembla que a aquesta proposta li manquen molts 

aspectes. M’esperava més d’aquesta proposta. Penso que, hem d’aprofundir en aquest tema, 

posant dates i posant un compromís, per tal que, el que vingui al darrere continuï amb la feina. 

Si que s’ha de diversificar la proposta perquè no tenim diners. Tenim també el projecte de la 

Torre del Cogoll: pisos petits, que s’han tingut que retocar, fent doble feina. Per això hem de 

treballar més en aquest tema. Veient les dificultats de les famílies, hem de ser més concrets, 

profunds i rigorosos. Ens abstindrem. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que es subscriu als comentaris de la Sra. Moron. Estem d’acord en que hi ha 

un problema habitacional, amb uns preus del lloguer molt elevats, i que està generant molt 

problemes a l’accés de l’habitatge per molts sectors. El que no acabem de veure bé és la 

segona part: fer uns sistemes modulars, amb grans incògnites. Al Sr. Martínez, preguntar-li si 

ha fet valoració econòmica dels sistemes modulars prefabricats, perquè pel seu cost, potser 

seria millor fer promoció publica. Hi ha moltes coses que manquen. Crec que la filosofia és 

bona, el buscar una sortida interessant, però la creació de sistemes modulars, no té sentit. 

Amb tots els dubtes, creiem que aquest no és el camí per tant, votarem en contra. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que donarà suport a la 

proposta, tot i que entenem que aquest tipus d’habitatge a la nostra ciutat és diferent a 

l’habitual. Trobem que és una forma de poder donar cobertura a algunes persones en situació 

de vulnerabilitat, pel seu baix cost. En quant als pisos buits, s’hauria de fer una política per tal 

de que s’ocupin. Aquesta proposta de construcció diferent és interessant; en molts països 

viuen així, i pot ser una via correcta, per la situació actual dels habitatges. Votaré a favor. 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que la 

proposta presentada és impossible de dur a terme per les innumerables necessitats 

d’habitatges que hi ha a la ciutat. L’administració local ha de donar solució amb pocs recursos 

i molts problemes. Si volem dur a terme l’ocupació dels habitatges ho hem de fer amb altres 

organismes. Només treballant transversalment les polítiques urbanes, podrem trobar 

solucions. El pla de l’habitatge es van analitzar projectes cooperatius, projectes de 

rehabilitació, públic privats, de caràcter social. I, aquest projecte, com a complementari, ha de 

tenir cabuda dins del pla de l’habitatge. Som conscients que hi ha alguna reticència, i 

continuarem treballant. Ben portada a terme pot ser de molt interès en algunes zones de la 

ciutat. Es pot fer un projecte pilot de ràpida construcció, aportant riquesa arquitectònica a 

barris pobres. Crec en el potencial en la creació ordenada i ben gestionada d’infraestructures i 

serveis innovadors. Ens toca a tots repensar els model tradicionals de la planificació. Aquest 

projecte, pot ser innovador i sostenible. Un desencadenant per dotar d’habitatge social i que 

ens ajudi a que la nostra ciutat tingui futur, per tant, donarem suport. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

exposa que l’habitatge s’edita aquí, quan hem aprovat PDR. L’accés a l’habitatge, és un dels 

problemes que té la ciutat. Hi ha una llista de persones que estan a l’espera de pisos de 

lloguer social, i una no llista, que son les famílies que inclòs treballant, no tenen accés a un 

habitatge. A Mataró per solucionar el problema, s’hauria de construir centenars d’habitatges. 

Les persones haurien també de tenir una capacitat econòmica més bona, i per últim, hauria 

de canviar la llei, per poder ajudar a les persones, amb noves construccions publiques de 

lloguer. Amb això podríem començar a solucionar el problema actual. Els costos d’obra ens fa 

pensar que potser és millor invertir en obres pures i dures. Amb els informes dels tècnics que 

tenim, si podem salvar els elements crítics (preu de la construcció, resistències de la 

ciutadania) serà una formula pel dur a terme un pla d’habitatge. Hem d’esgotar totes les vies. 

Votarem a favor. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que la Sra. Martínez ha dit tot el que ell pensava. El cost, 

segons l’informe és inferior al cost de construcció. És una acció complementaria tal i com han 

dit alguns regidors. El problema és tant gran, que l’ajuntament sol no pot abastar l’assumpte. 

S’estan fent esforços al respecte, però les administracions superiors s’han de comprometre a 

atendre les necessitats de la ciutadania. Necessitem solucions nacionals. La proposta no ha 

estat treballada perquè no era la intenció. Com a dit la Sra. Martínez, hem de ser polièdrics i 

transversals i no podem renunciar a cap possibilitat de dotar a la ciutat d’un sistema que ajudi 

a l’accés a l’habitatge. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (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 
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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: 5,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (2). 

 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

26  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER DEMANAR LA CREACIÓ D’UNA 

BRIGADA DE NETEJA DE PINTADES I GRAFITS A MATARÓ.  
 

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

presenta el prec següent: 

 

“L’efervescència política dels últims anys i especialment mesos ha generat que una infinitat de 
murs, façanes, parets i diferents elements del mobiliari públic estiguin tacats amb pintades, de 
tot signe i orientació política, algunes pintades, tatxades, repintades i tornades a repintar 
nombroses vegades. 
 
Aquest fenomen no és exclusiu de cap zona de la ciutat  ni tampoc de cap ideologia ni 
pensament polític concret, hi ha de totes les tendències i és generalitzat, oferint un aspecte de 
brutícia i deixadesa important, per no parlar, d’alguns missatges insultants i que atempten 
contra les llibertats de les persones contra els que van dirigits o contra els seus sentiments i 
que podrien ser qualificats de missatges incitadors a l’odi. 
 
Contrasta la generalització del fenomen del que parlem amb la preocupació de fa només uns 
pocs anys quan al Ple eren freqüents els debats sobre la neteja de grafits, el respecte a l’espai 
comú públic i fins i tot qui se n’havia de fer càrrec de la neteja de les pintades quan aquestes 
es realitzaven a algun espai privat. Recordem iniciatives demanant fins i tot que l’Ajuntament 
es fes càrrec de la seva neteja.  
 
Ens temem que aquesta situació encara vagi a pitjor ja que com tots sabem allò que està brut 
es tendeix a embrutar més i no mereix en ocasions la cura per part de la ciutadania, costa 
més embrutar allò que és net i ben mantingut i es tendeix a embrutar encara més allò que ja 
és brut. 
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Els Plans d’ocupació estan generant llocs d’ocupació en col·lectius especialment maltractats 
per l’atur i a més estan generant la possibilitat als Ajuntaments de comptar amb personal per 
realitzar tasques que la crisi havia provocat que no es poguessin realitzar donada la dificultat 
de contractar personal. 
 
 
I és per aquests motius que proposem al Govern Municipal el següent Prec: 
 
1.-El Govern Municipal, dintre dels Plans d’Ocupació als quals s’adhereix, crearà una brigada 
de neteja i manteniment de l’espai públic pel que fa referència a pintades i grafits per tal de 
millorar la neteja de murs, parets i mobiliari públic en general i garantir el bon manteniment de 
la ciutat.” 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que accepta el prec. Hauran comprovat que algunes pintades ja 

no estan i és perquè ho vam preveure, i vam sol·licitar la contractació d’una brigada de 

manteniment de la via pública. Aquesta brigada es va incorporar a final del mes de gener, 

composta per sis treballadors. Ja s’ha tret pintades de més de 30 ubicacions diferents de la 

ciutat. Van més ràpides les pintades que no pas la brigada, motiu pel qual demano que per 

reivindicar s’utilitzi samarretes, banderoles, o altres coses, com tothom fa, i deixin l’espai 

públic que és l’espai de tots. 

 

 

27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

FUTUR DE CAN CRUZATE. 

 

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

següent: 

 

“A través dels mitjans de comunicació hem pogut llegir que el PSC i el seu ex soci de govern, 
han acordat una sistemàtica de reunions per tal de mantenir, malgrat el trencament, alguns 
dels continguts del Pla de Mandat. 

De la llista de temes destacats, es fa esment molt especial a un d’ells: l’estudi i planificació de 
l’illa de Can Cruzate. 
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La proposta que ha transcendit, és la de portar la biblioteca de la Fundació Iluro a Can 
Cruzate, on a més, s’hi potenciarien les restes arqueològiques i hi hauria una part destinada a 
habitatges i altres equipaments o serveis no especificats.  

La dificultat de finançament de l’obra es solventaria a través de la inclusió com a soci privat a 
la Fundació Iluro, amb permutes de diferents immobles de la Fundació.  

Tot just fa uns mesos, el Ple aprovava un acord amb la Fundació Iluro per tal d’incorporar la 
seva biblioteca a la xarxa pública. Poques setmanes després de signar l’acord, el govern 
anunciava el trasllat de la biblioteca a Can Xammar, que també, al poc temps, era desestimat, 
per tornar, aparentment, a la proposta original. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la següent  pregunta:   

1) Segueix vigent l’acord subscrit amb la Fundació Iluro i ratificat pel Ple Municipal? Quin 
és el calendari previst? Què passarà amb els empleats actuals de la biblioteca? 

2) Quina és l’opinió del govern municipal respecte la proposta relativa a Can Cruzate?.” 
 

 

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

Cultura, exposa que el protocol signat amb la Fundació Iluro de juny de 2017 està vigent. Es 

va acordar un conveni el 9 de març entre la fundació i l’Ajuntament per iniciar un pas més en 

el sosteniment de biblioteques. Es treballa paral·lelament la integració de Biblioteques 

Públiques de la Disputació. Esperem que entri en vigència l’1 de juliol. En breu es farà arribar 

a la Fundació la proposta del conveni. Per tant, els treballadors continuaran pertanyen a la 

Fundació. En quant a la segona pregunta, considerem Can Cruzate com la principal peça de 

la dinamització dins de l’èxit del centre. És l’espai més rellevant. Les propostes d’usos 

considerem que s’han de debatre en aquest àmbit.  

 

 

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

amb les apreciacions respecte el caràcter únic de la parcel·la de Can Cruzate, però la 

pregunta era sobre l’opinió que mereix. 

 

 

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

Cultura, manifesta que és una opinió que no hem de emetre just en aquest moment, en ple 

concurs. Seria bo i raonable esperar els resultats per poder contestar aquesta pregunta.  
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28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ S’ADEQÜI LA VORERA 

I ELS ACCESSOS PER A VIANANTS ENTRE L’ESTACIÓ I EL 

TECNOCAMPUS. 

 

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

presenta el prec el següent: 

 

“Entre l’estació de trens i el Tecnocampus les vianants es troben amb una vorera incompleta, 
que s’acaba a l’alçada de la Ronda Barceló i que tot seguit esdevé impracticable i obliga a fer 
marrada per altres carrers. És incomprensible que els milers de persones que es desplacen a 
peu cap a la zona del Tecnocampus es trobin amb una cursa d’obstacles, amb carrers foscos i 
a mig urbanitzar. 
 
Tenint en compte que el Tecnocampus és un punt estratègic en la mobilitat de la nostra ciutat, 
considerem que és necessari adequar els accessos per a vianants des de l’estació de trens i 
garantir que els carrers són segurs, és a dir, que estan ben urbanitzats i ben il·luminats. 
 
Justament, en les al·legacions del pressupost municipal de 2018 ja vàrem sol·licitar que es 
pressupostés una actuació immediata per resoldre la situació de precarietat i d’inseguretat 
amb què es troben les vianants que es desplacen diàriament al Tecnocampus. El govern 
municipal va acceptar parcialment l’al·legació dient-nos que “és una prioritat que estarà entre 
els objectius més immediats del Pla de Mobilitat” però va curar-se en salut indicant que “la 
urbanització d'aquest itinerari no podem saber si podrà estar finalitzat durant 2018”. 
 
Cal recordar que el Pacte per la Mobilitat de Mataró (juliol de 2016), aprovat de forma 
unànime,  ja va establir de forma clara la necessitat de donar prioritat als modes de transport 
no motoritzats a tot el nucli urbà i de crear una xarxa de vianants còmoda, segura i accessible 
mitjançant la creació d’eixos cívics que connectin els barris amb el Centre i l’Estació.  
 
Per aquest motiu, considerem que la urbanització de l’itinerari per a vianants entre la Ronda 
Barceló i la zona del Tecnocampus és una prioritat de primer ordre i el Pla de la Mobilitat, que 
fa temps que està guardat en un calaix, no pot ser una excusa per no executar aquesta 
necessitat.  
 
En aquest sentit, el Grup Municipal de la CUP formula al govern municipal el prec següent: 
 

- Adequar urbanísticament, durant el 2018, l’itinerari entre la Ronda Barceló i el 
Tecnocampus, per tal de facilitar la mobilitat i la seguretat de les persones vianants.“ 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, diu que el tram que sol·licita adequar està dins del pla de millora urbana. La seva 

transformació en vorera de grans dimensions amb les dotacions de serveis i infraestructures 

ja està prevista. Aquest tram està afectat per la legislació de carreteres, pendent del traspàs 

per part de la Generalitat. El Govern ha prioritzat aquest pla dins d’aquest any així com el 

traspàs de la carretera A-2 a l’Ajuntament.  

 

 

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

pregunta en quin temps calculen que es portarà a terme? Nosaltres entenem que una cosa és 

l’adequació urbanística, però fins que no es porti a terme es podria fer alguna cosa. 

 

 

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

Cultura, preveu l’acció inicial per aquest any. Respecte el tema del traspàs de la carretera, 

estem en convenis, redactant amb la Generalitat aquest traspàs, i esperem donar raó en breu. 

 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES 

SUBSCRIPCIONS A DIVERSES PUBLICACIONS I EL COST ANUAL 

QUE REPRESENTA. 

 

 

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

Ciudadanía, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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30   -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ PER RECLAMAR ES RECONEGUI I ACOMPANYI LES 

PISTES D’ESKATE CONSTRUÏDES PELS JOVES DEL BARRI AL 

SECTOR DE CIRERA NORD. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 

“La manca d’espais per l’oci al barri de Cirera per la gent jove es una reivindicació vella. 
Davant la no resposta de l’ajuntament i les administracions públiques,  els joves hem pres l’ 
iniciativa de construir un espai on poder fer esport i reunir-nos d’una manera sana, social i 
desenvolupant una afició que ens uneix i ens integra. Es a dir posem en pràctica valors 
socials, ètics i morals, 
 
Desde fa més d’un any i per iniciativa pròpia estem desenvolupant un projecte el de construir 
unes pistes d’eskate, les pistes avui dia son una realitat gràcies, a la nostra feina, voluntat i 
treball en equip. Per aquests motiu ens posen en contacte amb l’ajuntament, per que 
regularitzi, reconegui i acompanyi aquests projecte amb les següents demandes: 
 
1. Acord: Sol·licitar a l’ajuntament que continuï amb l’estudi d’altres localitzacions a Cirera 

ja parlades amb l’anterior Regidor Delegat d’esports i s’avanci el tema. 
 
2. Acord: sol·licitar un acompanyament tècnic a la feina feta, obrir les portes de manera 

que els joves entrem amb dignitat i sense tenir que corre cap risc. Mentres no es 
construeixi en aquests espai, i per això l’ajuntament mirarà de contactar amb el 
propietari del solar. 

 
3. Acord: Fer l’acompanyament des de l’ajuntament a aquests col·lectiu de joves 

reconeixent la tasca social i col·laborativa, que aquests esport urbà dona.  
 

4. Acord: arribar amb un conveni per l’ utilització de l’espai amb l’ajuntament, esports i els 
propietaris de l’espai en concret si calgués. Fins que comencin obres u/o altres usos. 
 

5.  Acord: Sol·licitar un educador de barri que acompanyi, recolzi i ajudi en les necessitats 
de la gent jove al barri. 

 
Recordar i fe esment que era un tema que sestaven treballant amb l’antic Regidor d’esports, 
estem pendents de resposta i accions, que degut al canvi en el Govern entenem que calen 
recuperar.” 
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, accepta 

part del prec. Iniciem l’estudi de recerca amb altres companys, en aquest cas d’urbanisme. 

Quan vulgui podem anar pel barri, estaré encantada. Els educadors van fer actuacions al Barri 

de Cirera per parlar amb persones joves que es dediquen a l’eskate. També estem fent un 

estudi per fer el 5è i nou espai jove a la zona de Cirera, juntament amb les entitats del barri. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix que accepti el 

prec. Espero que es posi una data aviat. Al nostre barri de Cirera té problemes 

d’infraestructures. S’ha demanat al barri moltes vegades portes obertes als col·legis per tal 

que la gent jove puguin estar tranquils, i gaudir de la seva joventut, sempre amb respecte. Hi 

ha molta mancança al barri i quan donem una volta li explicaré moltes coses per treballar al 

respecte. 

 

 

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

ja aniran. Estem treballant en aquest tema, amb entitats del barri, com pot ser Pampallugues i 

altres, pel futur de l’espai Jove. 

 

 

 

31  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER COMMEMORAR EL 80È 

ANIVERSARI DE L’HOSPITAL DE LES BRIGADES INTERNACIONALS 

EMPLAÇAT AL COL•LEGI DELS SALESIANS. 

 

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

presenta el prec següent: 
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“Enguany es compliran 80 anys de l’existència de l’hospital de les Brigades Internacionals a 
Mataró, en l’edifici del col·legi de Sant Antoni de Pàdua, els Salesians, un hospital de 800 llits, 
per on passaren més de mil pacients, i en el qual hi exercí un equip mèdic i sanitari també 
internacional de gran categoria professional que féu una gran tasca humanitària, no sols 
curant ferits de guerra sinó també obrint un consultori per a la població civil.  
 
Fóra molt important i lloable que aquest fet fos conegut i reconegut en l’àmbit local i nacional 
català. Per la qual cosa, el Grup Municipal de la CUP, d’acord amb el Grup d’Historiadors 
Jaume Compte, formula el prec següent:  
 

- Que l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb el col·legi dels Salesians i amb el Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya, faci els passos necessaris per instal·lar 
una placa que recordi l’existència de l’hospital de les Brigades Internacionals en 
l’esmentat col·legi, així com també perquè se celebri un acte oficial d’inauguració amb 
una conferència històrica divulgativa del fet i també una possible exposició.” 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica al Sr. Cuèllar, que la primera cosa 

començar com vostè mateix ha dit, recordant a la ciutadania que la ciutat compte amb un 

monument a les Brigades Internacionals. Recordar també que no és la primera vegada que la 

CUP presenta un prec per accions relatives a la memòria històrica i que hem col·laborat i de la 

mateixa manera el convido a parlar-ne obertament, perquè si la comunitat salesiana, que és la 

propietària de l’escola no té inconvenient, estudiar la possibilitat així el convido per poder 

parlar personalment. 

 

 

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

al Sr. alcalde que d’acord. Li prenc la paraula i em comprometo a col·laborar. 

 

 

 

32  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

EN RELACIÓ AMB EL “TUNEL” I EL CAMÍ ENTRE LA RIERA I EL 

POLÍGON DEL CROS. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 
“Aquests espai comprès entre el carrer Ramón Berenguer i limítrofa amb el polígon del Cros,  
on treballant diferents empreses. Fa que aquests espai sigui molt transitat pels vianants a peu. 
Uns perquè aprofiten l’espai per caminar, fer esports o passejar el gos, altres per obligació ja 
que els hi permet travessar des de Cerdanyola al Cros a treballar, diàriament. 
 
Si vostès observen un dia de diari, contínuament es veu a molta gent anar i tornar d’una 
banda a l’altre. Pel mig i entre poblacions trobem la Riera natural, veient al caminar diferents 
llocs dispersos on sembla ser que amb molt veïns incívics, deixen bosses plenes 
d’escombraries al terra. Tant a l’entrada per la banda de Mataró, com al llarg i mig de la Riera 
es veuen escombraries, matalassos, bosses etc.  
 
Un espai de Riera, on la Generalitat hauria de tenir cura de la neteja i sembla ser, no ho està 
fent. Al mateix temps, l’entrada de Mataró està envoltada d’escombreries, vidres, 
bosses...arribant a posar en perill als vianants, si continuant observant aquesta banda pertany 
a la nostra ciutat, troben tota una mena de Rocall, perillós pels vianants que no facilita la 
deambulació i/o els passeigs per aquesta zona, molt viva de la ciutat. Es a dir troben a faltar, 
neteja, prevenció i millores de l’espai públic. 
 
Des de el nostre Grup, pensem que es necessari fer arribar a la Generalitat l’estat de brutícia 
de la Riera, per que aquesta institució compleixi amb la seva part. Reclamar des de 
l’ajuntament la responsabilitat i compliment d’aquesta obligació. 
 
Al mateix temps coordinar-les amb l’ajuntament d’ Argentona per tenir cura compartida 
d’aquests espai. Garantint la seguretat i netedat pels ciutadans de totes dues poblacions. 
Es per tot l’exposa’t que sol·liciten el següent: 
 
1. Sol·licitar una diagnosis conjunta amb Argentona, per entomar el problema de brutícia i 

cercar de forma cooresponsable, el donar resposta a la necessària neteja. 
2. Prendre mesures des d’ espais públics contra d’incivisme i les persones que llaçant 

escombraries a la Riera i els carrers pròxims. 
3. Instar a la Generalitat a que compleixin amb la neteja periòdica de la Riera i el seu 

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

municipals i Sostenibilitat, accepten aquest prec perquè compartim aquesta preocupació 

sobre l’estat d’aquesta riera i com a president també del Consell Territorial de Cerdanyola té 

tota la raó quan diu que és reiterada les persones que llencen brutícia en aquest espai. 

Informar-vos que de manera habitual l’Ajuntament fa programes de neteja en aquest espai 

però són insuficients i de tant en tant s’han donat instruccions per intensificar aquestes 

actuacions de neteja. Informar-vos també que des de la Regidoria d’Espais Públics ja hem fet 

gestions per concertar una cita amb l’Ajuntament d’ Argentona per construir una posició 
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conjunta per posteriorment concertar una reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua i poder 

reclamar conjuntament la necessitat de mantenir aquest espai en bones condicions. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix que accepti el 

prec i l’agrairia que continués informant-me de les mesures que es van prenent, com van els 

acord i si pot ser del calendari a mida que vagi succeint.  

 

 

 

33  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER RECONÈIXER LA TASCA 

DE LA PRIMERA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, 

CONSOL NOGUERAS. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 

“L’any 1934 es van celebrar les primeres eleccions amb sufragi universal femení passiu, és a 
dir, les dones podien ser escollides com a càrrecs electes.  

En tot Catalunya, només es va escollir una alcaldessa i tres regidores. Una d’aquestes 
regidores, era Consol Nogueras i Seda, de Mataró. Així doncs, Nogueras fou la primera 
regidora escollida democràticament a l’Ajuntament de Mataró. Com la resta de dones electes, 
Consol Nogueras era candidata per Esquerra Republicana.  

Nogueras va ser empresonada pels fets d’Octubre del 1934. L’any 1936, amb la restitució dels 
ajuntaments, va tornar a ser regidora. Va continuar la seva activitat política, a la regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró, fins a la marxa forçada a l’exili. Va morir l’any 1951 
a França sense poder retornar mai a Catalunya.  

Per reconèixer la tasca de Nogueras, especialment pel que fa en la lluita per assolir la igualtat 
de gènere, i visibilitzar la dona en la història i política mataronines, el Grup Municipal d’ERC-
Moviment d’Esquerres formulem els següents precs: 

PRIMER. Que la Sala anomenada “dels Regidors” de l’Ajuntament s’anomeni Sala Consol 
Nogueras.  
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SEGON. Que es continuï treballant en la proposta, que en el seu dia va presentar ICV-EUiA, 
per trobar dones que per la seva trajectòria podrien esdevenir Mataronines Il·lustres, com per 
exemple, Consol Nogueras. “ 

 

 

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

per a moltes persones de la nostra ciutat el nom de Consol Nogueras és només el nom d’un 

carrer, però poques persones coneixen qui és i menys qui és la persona a qui es dedicava. 

Efectivament va ser la primera Regidora a l’Ajuntament de Mataró a l’any 1930, al temps de la 

segona República. Per això pensem que sobren els motius per retre un homenatge una 

visualització pel seu compromís i dedicació a la nostra ciutat en temps que no era fàcil per ser 

dona. Li reconec el valor i valoro la figura de la Sra. Consol Nogueras, i des de la meva 

responsabilitat com a Regidora de Polítiques de Gènere, li accepto el prec parcialment, en el 

sentit d’acceptar el punt segon de la seva totalitat, si bé en cas del punt primer, en aquest 

moment no tindríem elements suficients per acceptar-lo, en el marc definit i consensuat amb 

un grup que formem l’Ajuntament. El motiu és que el Reglament de Protocol, Honors i 

distincions de l’Ajuntament de Mataró no regula el cas que proposa el seu grup i tampoc està 

previst en la comissió de nomenclàtor la designació d’instal·lacions municipals per reconèixer 

el mèrit d’una persona vinculada a la ciutat. No obstant això, penso que el fet de retre un 

homenatge a Consol Nogueras, com a la primera dona Regidora de la nostra ciutat, hauria de 

ser un acta institucional a l’abast de totes les persones i no només una sala de l’Ajuntament 

on poca o gens visibilitat tindrà per els mataronins, hem de fer un reconeixement, un 

homenatge a les dones que van lluitar per la segona República, i que van lluitar contra el 

franquisme. Per això els proposo que conjuntament treballem en aquest sentit.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS exposa que no li ha quedat 

gaire clars els motiu tècnics de perquè no es pot anomenar una instal·lació municipal amb un 

determinat nom, tampoc crec que hagi de ser una cosa de la comissió de nomenclàtor. En tot 

cas, segurament ha de passar pel Ple, faríem la proposta per posar-la al Ple si aquest és el 

problema i evidentment que aquesta proposta és només una primera cosa simbòlica. És 

evident que li hem retre altres homenatges com a ciutat. Vostè sap que s’està preparant una 

biografia, per tant la seva presentació podria ser un bon moment per retre-li aquest 

homenatge a ella i a tant altres dones que van lluitar als anys 30 per aconseguir ser regidores 
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i persones electes. És a dir, treballem-ho, suposo que no és tan difícil que puguem anomenar 

aquesta sala així, estudiem el protocol. 

 

 

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

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL 

D’INCREMENTAR LA TAXA DE RECICLATGE DE VIDRE DE LA 

CIUTAT. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 

“Les passades festes de Nadal, l’Ajuntament i Ecovidrio van dur a terme conjuntament una 
campanya de sensibilització per promoure el reciclatge de vidre entre els ciutadans de Mataró.  
 
Tanmateix, des del GM d’ICV-EUiA, creiem que més enllà de campanyes puntuals, cal 
fomentar el reciclatge entre la ciutadania tot l’any.  
 
Segons les dades que proporciona Ecovidrio al seu web, Mataró, amb 15,25 kg/habitant, es 
troba a la cua dels municipis del Maresme pel que fa a la recollida de vidre (la mitjana del 
Maresme és de gairebé 22 kg/habitant). Per tant, tenim molt de camp per córrer.  
 
Tenim coneixement que Ecovidrio col·labora amb altres ajuntaments per fer més eficient el 
sistema de reciclatge i per augmentar el nombre d’envasos que es reciclen. Per exemple, 
existeixen campanyes en altres ciutats de foment del reciclatge en el sector de la restauració 
(sector que consumeix aproximadament el 50% dels envasos de vidre d’un sol ús que es 
produeixen a tot l’Estat).  
 
Per tot això, des del GM d’ICV-EUiA formulem el següent PREC:  
 
-  Que l’Ajuntament contacti amb Ecovidrio per conèixer quines campanyes es poden dur a 

terme a Mataró per aconseguir incrementar la taxa de reciclatge de vidre a la ciutat.  
 
-  Que l’Ajuntament prengui mesures per augmentar la taxa de reciclatge de vidre a la 

ciutat.  
 
-  Que l’Ajuntament informi a tots els grups municipals de les mesures que es duguin a 

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

municipals i Sostenibilitat, accepta el prec perquè coincidim amb l’objectiu d’incrementar la 

taxa de recollida selectiva a la ciutat. No obstant, matissar algun punt dels que ha comentat i 

plantejat. Si bé és cert que si ens comparem amb els municipis de l’entorn de la Comarca del 

Maresme, la recollida per càpita de vidre a Mataró està set punt per sota de la resta de 

municipis, però en cavi, quan ens comparem amb d’altres municipis de Catalunya més 

semblants al nostra, els nivells de recollida són molt semblants. Segons les dades del cercle 

de comparació intermunicipal de gestió i tractament de residus i neteja viaria de la Diputació 

de Barcelona de l’any 2016, del qual formem part, la mitjana dels onze municipis amb 

poblacions superiors a 50.000 habitants, amb el que ens comparem és de 14,4 kg per 

habitant, a Mataró es recullen 15,24, per tant aquesta diferència passa de set punts en 

negatiu a 0,82 punts per sobre de la mitjana de poblacions de més de 50.000 habitants. Tot 

que hem de continuar treballant per millorar la taxa de recollida selectiva al nostre municipi, 

cal assenyalar que segons  les darreres dades, les taxes de recollida de vidre a Mataró són 

millors que a municipis com Sabadell, Sta. Coloma de Gramanet, Reus. Aquests resultats ens 

motiven a l’hora de fer propostes i adoptar mesures per incrementar la taxa i recollida 

selectiva a la nostra ciutat. En aquest propòsit d’assolir els objectius del PRECAT 2020, pla de 

residus de Catalunya i de la Unió Europea que fixen una recollida selectiva d’un 60% per l’any 

2020. La companya Núria Moreno ho va presentar a la comissió informativa del passat dia 13 

del 2016, posteriorment, al mes de gener del 2017 de forma individual es va informar a tots 

els grups municipals d’aquest programa estratègic. Dir-vos que s’ha fet un primer pas 

d’aquest programa estratègic, al qual es fa un mesurament de recollida selectiva per barris i 

s’està treballant en alguns d’aquests barris com a Rocafonda i Pla de Boet, i s’està formant el 

grup de treball que ha de definir que es farà i quins seran els projectes socials i les accions 

que caldrà fer. Està previst que la primera sessió de treball del grup es faci a finals del mes 

d’abril, un cop tinguem aquesta informació us la faríem arribar 

 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA NO 

APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE RESIDUS A LES ENTITATS 

FINANCERES. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“L’article 63 c) e l’Ordenança general de Residus i Neteja Viària estableix 

En matèria de neteja viària, són infraccions lleus: 

--- e) La col·locació o enganxament d’elements publicitaris o pancartes sobre façanes, arbres 
o mobiliari urbà, sense llicència. 

Moltes de les entitats financeres de la ciutat tenen enganxats cartells de mida considerable a 
les façanes dels seus establiments. Com que estan enganxats per la part que dóna a la via 
pública, algunes vegades són arrencats en part o totalment, amb la conseqüent producció de 
residus. 

Al Ple del novembre del 2015 aquest GM ‘ERC-MES ja vàrem fer una pregunta ja vàrem 
denunciar que moltes entitats financeres incomplien aquesta ordenança, i la resposta que va 
donar-nos la regidora va ser que no havien incoat cap expedient sancionador donat que cap 
ciutadà ho havia denunciat, però que per l’any 2016 posarien en marxa un pla municipal 
d’inspecció d’espais públics. 

Al Ple de novembre del 2016, un any després, i donat que no havíem observat cap canvi, 
vàrem presentar una altra pregunta denunciant la manca d’incompliment de l’ordenança. 

A la reunió de novembre e 2016 de la Comissió de Publicitat vaig tornar a denunciar el tema 
per tercera vegada i el servei jurídic d’Espais Públics va assegurar que avisarien els infractors 
que es detectessin, els comminarien a complir l’ordenança, advertint-los que si no ho feien 
serien sancionats. 

Ha passat un any i mig més i la situació segueix igual. Hem repassat els decrets de l’àrea de 
Via Pública i no hem observar cap expedient sancionador. 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-MES presentem la següent pregunta: 

1) Quants requeriments s’han enviat? 
 

2) Quin és el motiu pel qual i, un cop ja ho hem denunciat fins a tres vegades, el govern 
municipal no aplica l’ordenança? 

 
3) Pensa el govern aplicar l’ordenança d’una vegada?” 
 

 

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

que el servei informa que no ha rebut cap denúncia al respecte. Que les inspecció que han fet 

no han trobat cap fet punible. L’explicació és que tant tècnicament com jurídicament constaten 

que una cosa és l’Ordenança de Neteja i una altra l’Ordenança de Publicitat. La referència 
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que fan vostès a l’Ordenança de Neteja es referix a enganxar, i així ho entenen els tècnics i 

els juristes del servei, als arbres, façanes, no es refereix a posar publicitat a una façana, és 

diferent. Segurament s’ha de regular i regular millor, però en qualsevol cas, no és d’aplicació 

l’Ordenança de Neteja a posar publicitat a les façanes que es regula per l’Ordenança de 

Publicitat. S’està treballant per modificar l’Ordenança de Publicitat per regular aquesta 

pràctica de posar banderoles o publicitat a façanes, el dèficit està en aquesta ordenança i no 

en la de Neteja. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que en tot cas, 

això no va ser el que el va dir en aquella reunió. Quan dic que el Servei d’Espais Públics va 

dir que això era punible i a més vam aportar prova fotogràfica. No entenc l’encaparrament del 

Govern en dir que com que no es rep cap denúncia doncs no s’incoa cap expedient, al final 

sembla que hem de fer d’inspectors. Es va acordar que l’any 2016 s’implantaria un pla 

municipal d’inspecció d’espais públics. No puc creure que no hagin trobat res.  

 
 

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

que ha de recopilar tota la informació i em comprometo, ja sigui per escrit o a la comissió 

informativa, d’ informar con està aquest tema.  

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna per acabat el Ple municipal, convida al 

proponents que manifestin per escrit si volen resposta escrita dels Precs i Preguntes que 

queden pendents de contestar. En cas contrari quedaran per l’ordre del dia del proper Ple.  
 
 

Finalment,a les 24:00 hores del vespre, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta sessió 

del Ple ordinari de l’ajuntament de Mataró, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


