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ACTA NÚM. 15/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tretze de desembre 

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

del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
ISABEL MARTINEZ 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) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 6 de l’ordre del dia 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA Regidora no adscrita 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS Regidor no adscrit  
 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Esteve Martínez Ruiz, portaveu del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA i la Sra. Anna M. Caballero Sancho, regidora no 

adscrita. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
 
DECRET 

 10372/2018 de 10 de desembre  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 13 de desembre de 2018 

Òrgan: Alcaldia 
 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 13 de desembre de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2018 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
  
3 Aprovar la modificació de designa de  representants de l’ajuntament de Mataró en el 

Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.   
 
4 Atorgament a títol pòstum de la Medalla de la Ciutat al Sr. Joan Peiró.  
 
5 Atorgament del títol de Fill adoptiu Sr. Rafael Juncadella. 
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 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Secretaria General 
6 Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 

Sòlids Urbans del Maresme     
  
 
 Servei de Gestió Econòmica 

7 Donar compte  l’informe d’execució del Pla d'Ajust del segon i tercer trimestre de 
l’exercici 2018. 

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 tercer trimestre de l’exercici 
2018. 

 
9 Autoritzar a la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (pumsa) a 

refinançar a un tipus d’interès més baix dos préstecs concertats amb l’Institut Català 
de Finances. 

 
10 Aprovar l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 3.820.150,78 euros, 

amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018 
 
11 Aprovar la modificació pressupostària per crèdit extraordinari del pressupost 2018 
 
 
 Servei d’Ingressos 
 
12  Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de juliol de 2018 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 110/2017-R, interposat per ORANGE ESPAGNE, SA 
contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels 
aprofitaments especials, constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 

 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
13 Aprovar la modificació del contracte del servei a domicili  de suport a la llar i atenció a 

la persona.  
 
14 Aprovació de la pròrroga i pressupost 2019 del contracte de gestió del servei públic 

de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.  
 
15 Aprovació liquidació 2017 del contracte de gestió del servei públic de transport 

col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”. 
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 Direcció de Recursos Humans 
  
16 Aprovar la retribució addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018. 
 
17 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2019. 
 
  
 
 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
18 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als 

paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries. 
 
19 Aprovació provisional del Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló. 
 
 
 
 CIM DE SERVEIS DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 Servei de Mobilitat 
 
20 Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró. 
 
 
 Servei de Protecció Civil 
 
21 Aprovar inicialment el Protocol d’Actuació Municipal davant Episodis de 

Contaminació Atmosfèrica sobre el Medi Ambient i la Salut (PCAMAS) i els Protocols 
Específics Municipals (PEM) de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de 
Setmana Santa, Fira, Sant Joan i Santes. 

 
 
 
 CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Direcció d’Ensenyament 
 
22 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles Bressol municipals de la       

Diputació de Barcelona 
 
  23 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles municipals de Persones 

Adultes de la Diputació de Barcelona 
 
24 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles municipals de Música de la 

Diputació de Barcelona 
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 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en 

referència al Servei de Transport Inerurbà de passatgers entre Mataró i Barcelona. 
 
26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalumnya 

per millorar les condicions del solar colindant amb el col.legi Marta Mata. 
 
27 Proposta de Resolució que presenta el grup  municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la situació dels treballadors/es del Servei d’Atenció Domiciliària de la 
nostra ciutat 

  
28 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport 
dels grups municipals d’ERC-MES, VOLEMataró i regidora no adscrita Sarai 
Martinez, pel dret al vot per a tothom. 

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

Ciudadanía sobre la capacitat i la decisió de ser proactius en l’atracció d’empreses a 
la nostra ciutat.  

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

Catalunya-MES per construir un model d’oci sostenible a la nostra ciutat. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
  
31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el 

cost d’organització i publicitat dels pressupostos participatius 2018. 
 
32 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la situació de les línies C5 i E11. 
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 

coordinació entre les policies actuants al nostre terme municipal. 
 
34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la XXXVI Setmana de Música Antiga. 
 
35 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir el hall de 

l’ajuntament a les entitats que participin i/o organitzin actes institucionals. 
 
36 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’excés 

de trànsit que suporta el carrer Sant Pere.  
 
37 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per garantir la 

neutralitat dels espais públics i lliures de partidisme polític, entre ells les nostres 
empreses municipals. 
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38 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’acció dels agents de territori. 
  
39 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

sobre l’augment de gent que dorm al carrer. 
 
40 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la 

mobilitat en els accessos a la zona de Mataró Parc. 
 
41 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre fer un estudi per posar 

una rampa d’accés als usuaris de diversitat funcional, especialment amb cadires de 
rodes, que vulguin accedir a l’Esglesia Santa Anna.  

 

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

 
 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

  

• No hi han assumptes a tractar. 

 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

3 -  APROVAR LA MODIFICACIÓ DE DESIGNA DE  REPRESENTANTS 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSORCI GESTIÓ 

INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA.   
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord plenari de 10 de maig de 2018 es va modificar la designació de representants 
municipals en el Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya en la qual l’Ajuntament 
participa en els seus òrgans de govern. 
 
El govern municipal comunica que cal procedir a nomenar al Sr. Manuel Mas i Estela com a 
titular i al Sr. Miquel Àngel Vadell Torres com a suplent en el Consorci Gestió Integral Aigües 
de Catalunya. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ÚNIC.-  Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el Ple 
ordinari de 10 de maig de 2018, en la forma següent: 
 
 
CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 2 

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

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

per saludar als companys de l’Ajuntament de Terrassa que han aconseguit municipalitzar el 

servei d’aigua, és la tercera ciutat de Catalunya, el que demostra que sÍ que hi ha polítiques 

transformadores. Hem de lamentar que l’Ajuntament de Mataró, tot i ser del mateix color que 

el de Terrassa, ha demostrat la seva incapacitat per dialogar, a veure si podeu compartir 

coneixements i les sinèrgies arriben a bon punt. Ens abstindrem. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (1), 
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corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als regidors/es no 

adscrit/es (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular.    

 

 

4  - ATORGAMENT A TÍTOL PÒSTUM DE LA MEDALLA DE LA 

CIUTAT AL SR. JOAN PEIRÓ.  

 

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

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“En data 2 de febrer de 2018, la Sra. Maria Salicrú, cosecretària de la Comissió Ciutadana 
Organitzadora dels Actes de l’Any Peiró 75 anys, en representació del Sr. Carles Estapé, 
cosecretari de la mateixa comissió i president d’Òmnium Cultural delegació Mataró, entrà en el 
registre general una sol·licitud per a l’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Sr. Joan Peiró i 
Belis, nomenat Fill Adoptiu de Mataró el 20 de juliol de 1989, per impulsar el Forn del Vidre i 
valorar l’educació dels obrers que hi treballaven procurant-los formació, reconeixement que 
seria per a tots els mataronins que treballaren al Forn del Vidre; i per la seva faceta com a 
sindicalista liderant la CNT a la ciutat. 
 
Per decret d’Alcaldia 2191/2018, de 7 de març, tal i com indica l’article 23.3 del Reglament 
d’Honors i Distincions, s’inicia l’expedient administratiu corresponent i es nomena com a 
instructora del mateix, la 1a Tinent d’Alcalde, Sra. Núria Moreno Romero. 
 
Acabada la tramitació administrativa de l’expedient i vista tota la documentació annexada a 
l’expedient amb la qual es corrobora la importància de la figura de Joan Peiró i Belis a la 
ciutat, i tenint també en compte la seva condició de Fill Adoptiu de Mataró. 
 
Com a 1a Tinent d’Alcalde i instructora de l’expedient 01/18, proposo al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a títol pòstum la Medalla de la Ciutat al Sr. Joan Peiró i Belis, d’acord amb les 
circumstàncies i fets que s’han acreditat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

el que té valor és la reivindicació de la memòria, humana i militant de Joan Peiró a través de la 

comissió Peiró. Reivindicar Peiró és un acte de justícia, de reparació i una garantia de la no 

repetició dels crims comesos pel feixisme. Reivindicar Peiró és reivindicar el llegat ideològic 

de la CNT de l’anarcosindicalisme i el cooperativisme. Per nosaltres és un referent, lluitador 

il·lustre de la ciutat. Insistim que el millor reconeixement és recuperar i actualitzar els ideals 

per posar-los al servei de les classes populars. Celebrem la distinció. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, te un recordatori pels 

presos polítics i exiliats, i pels que estan en vaga de fam. Peiró, és un referent de la ciutat i 

cooperativisme, defensor de les idees dels més dèbils. Va partir dos cops la repressió. Un 

home de valors profunds que han estat transmesos a la nostra formació per la seva filla 

Guillermina a la qual adrecem una forta abraçada. Una persona exemplar. El que fem avui és 

un acte de justícia. 

 

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

estan contents de l’atorgament de la medalla de la ciutat al Sr. Joan Peiró. No puc dir més del 

que s’ha dit, només aprofito per agrair la feina desinteressada de tots els membres de la 

comissió tant els que hi eren a títol particular com els que representaven a entitats i partits 

polítics. No vull acabar sense dir que som un precedent ja que estem donant una segona 

distinció a la mateixa persona, ja que Joan Peiró ja te la distinció de fill adoptiu i a partir d’avui 

la medalla de la ciutat. Novament mostrar el nostre agraïment a tots els implicats i celebrar 

aquesta distinció. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (1), 
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corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als regidors/es no 

adscrit/es (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya.    

 

 

5  - ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU SR. RAFAEL 

JUNCADELLA. 

 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 
“En data, 3 d’abril de 2018, les entitats registrades Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró, 
Associació Cultural Murciana Vírgen de las Maravillas, Associació Cultural Valors, Associació 
artística Els Dimarts del Llimoner, Associació de veïns Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí i la 
Penya l’Esplanada, varen entrar un escrit al registre en la qual es sol·licita que s’atorgui el títol 
de Fill Adoptiu al Sr. Rafael Juncadella, per diferents mèrits en la defensa i promoció de les 
persones més necessitades de la ciutat i en reconeixement també de l’impuls i col·laboració 
de diversos projectes socials destinats a millorar la qualitat de vida dels desafavorits. 
 
 
Per decret d’Alcaldia 5812/2018, de 25 de juny, tal i com indica l’article 23.3 del Reglament 
d’Honors i Distincions, s’inicia l’expedient administratiu corresponent i es nomena com a 
instructor del mateix, el 3r Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Àngel Vadell. 
 
Acabada la tramitació administrativa de l’expedient i vist l’escrit del Sr. Victor Ligos. 
 
Com a 3r Tinent d’Alcalde i instructor de l’expedient 02/18, proposo al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Atorgar el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat al Sr. Rafael Juncadella, d’acord amb les 
circumstàncies i fets que s’han acreditat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.” 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, mostra la seva 

satisfacció per la decisió. Jo era un nen quan el vaig conèixer als salesians, i recordo la 

campanya del paper-ampolla. El Pare Juncadella li agraden les causes justes i lògicament, 

també la de Sant Vicenç dels Horts. 

 
 
 
 
 

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

que el seu grup municipal donarà suport a la proposta d’atorgar a l’activista social Rafael 

Juncadella i Urpinas, nascut l’octubre del 1931 a Sant Vicenç dels Horts, el títol de Fill Adoptiu 

d’aquesta Ciutat. 

De fet, repassant la seva trajectòria, ens preguntem per què no ho hem fet abans. Doncs 

l’abril de 2017, aquest mateix Ple va sol·licitar per unanimitat per a Rafael Juncadella, que 

l’any 2003 va merèixer la “Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona” per la seva lluita a favor 

de les persones i entitats de Nou Barris i la seva cooperació internacional, la Creu de Sant 

Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a una llarga i fecunda 

trajectòria de compromís cívic i de treball al servei de les persones més desafavorides del 

nostre país. No em toca a mi fer un repàs a la trajectòria d’aquest home que va dir, en una 

entrevista el 2004, que “sense cultura no hi ha llibertat”, però sí que vull destacar la intensa 

activitat religiosa, educativa, social i política que va desenvolupar a Mataró entre 1970 i 1975. 

En només cinc anys, va deixar una petjada que encara avui té seguidors entre els que en 

aquell moment eren joves, la majoria dels quals hi segueix mantenint relació. 

Juncadella va fundar el Centre Juvenil Salesià, amb la finalitat d’acollir els joves del barri de 

Cerdanyola. Més endavant ampliaria el seu radi d’acció a tota la ciutat de Mataró.  

El Centre Juvenil arribà a tenir més de 250 afiliats que compartien activitats lúdiques, culturals, 

esportives i religioses. Entre aquestes, destacaven les activitats solidàries, com les visites als 

hospitals, residències i les ajudes als més necessitats. 

Dintre del Centre Juvenil es va comprometre, cada vegada més, amb grups d’acció política de 

la ciutat i del barri de Cerdanyola, aleshores perseguits pel règim franquista. Dins del propi 

col·legi, més concretament a l’anomenada “Casa Blanca”, va donar acolliment a les incipients 

organitzacions per a la democratització del país. 

L’any 1973 organitzà la primera campanya de recollida de paper i ampolles de cava (Acció 73) 

amb la participació de més de 500 joves arribats de tot Catalunya. Els beneficis de la 
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campanya es destinaren a la compra del “Local Social del Poble“, també al barri de 

Cerdanyola i, més concretament, al carrer de València on, a partir de llavors, es farien totes 

les reunions de les comunitats de veïns i les incipients entitats sindicals i polítiques.  

Un historial que justifica sobradament que la Ciutat de Mataró el vulgui tenir entre els seus fills 

adoptius. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 
 
 
 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Secretaria General 

 

6  -  RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 

MARESME     

  

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

presenta la següent ratificació: 

 

“1.-  En data 16/10/2018 ha tingut entrada al registre general d’aquesta Corporació notificació 
de l’acord adoptat per la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme del que l’Ajuntament de Mataró forma part, en sessió ordinària celebrada 
el passat dia 10 d’octubre de 2018 per la que es modifiquen els estatuts del Consorci per tal 
de donar satisfacció a la petició de la Diputació de Barcelona per tal de reduir la seva 
presència en els òrgans de govern del Consorci, de tal manera que el Consorci deixi de formar 
part del sector públic de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb la legislació 
d’estabilitat pressupostària. 
 
La conseqüència d’aquesta modificació és que el Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme passarà a formar part del sector públic de l’Ajuntament de Mataró. 
L’informe de l’Interventor Municipal constata aquest fet i extreu els efectes econòmic que la 
incorporació del Consorci al sector públic de l’Ajuntament de Mataró comportaria a la Hisenda 
Municipal. En aquest sentit el govern municipal considera que l’assumpció d’aquesta 
responsabilitat és factible en termes econòmics i convenient en termes de lideratge comarcal 
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en el sector del tractament de residus i en el desenvolupament d’un projecte innovador com és 
el de incorporar els principis de la economia circular a la gestió dels residus. 
 
D’altra banda la modificació estatutària simplifica alguns aspectes relatius a la vida del 
Consorci en línia amb l’article 124 de la Llei 40/2015. També s’ha reajustat la composició de la 
Junta General pel que fa al nombre de representants de la Diputació i de l’Ajuntament de 
Mataró, en relació a la responsabilitat que assumeix el municipi de Mataró en la marxa 
econòmica del mateix. 
 
2.-   A la vista de l’informe del Secretari General de l’Ajuntament de data 23 d’octubre de 2018. 
 
3.-   A la vista de l’informe de l’Interventor General de l’ajuntament de data 28 de novembre de 
2018. 
 
4.-   D’acord amb el previst a l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), 
correspon a les entitats consorciades la ratificació de l’acord. 
 
 
Per tot això, en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, PROPOSO AL PLE: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, els quals quedaran redactats d’acord amb el text que figura a 
l’expedient. 
 
Segon.- Facultar al Consorci per tal d’actuar en nom i representació de l’Ajuntament de 
Mataró pel que fa a la tramitació del període d’informació pública, i, si s’escau, d’aprovació 
definitiva en el cas que no es presentin al·legacions. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al  del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme.” 
 
 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra.Maria José González, regidora del grup 

municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía. 

 

 

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

que el seu vot serà negatiu ja que no té els instruments suficients per calcular l’impacte de 

l’acord. És cert que el Sr. Jérez ens ha dit que milloraríem la ràtio de deute, però no 

compartim l’afirmació de que servirà per liderar la gestió de residus ja que entenem que 

seguim ancorats en un model basat en la incineració i no en el porta a porta que és més 

efectiva actualment. Entenen que no és el model i per tant votarem que no. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

favorable i esperem que la pressa de control de l’Ajuntament de Mataró sigui un estímul del 

compromís de la ciutat amb el medi ambient i amb la recollida selectiva, i que serveixin per 

estímul a l’Ajuntament per tornar a conscienciar a la gent amb la recollida selectiva, desprès 

de les imatges de l’any passat on es veia a l’empresa concessionària tornant a barrejar les 

faccions. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica que ha aixecat 

dos cops la mà, vol que consti en acte, però no sap quin problema té el Sr. Alcalde. Agrairia 

una mica més d’eficàcia per part del senyor que modera aquest consistori. Ens abstindrem en 

aquest punt, perquè tal i com deia el company de la CUP no és el nostre model. S’han fet 

coses i encara falta molt per fer a Mataró, i s’ha de veure com una oportunitat per donar feina i 

per fer una bona recollida de residus. No arribem ni al 30%, tenim un repte molt dur per davant 

i no veiem un alcalde i un consistori amb la força que haurien de tenir en aquest tema. 

 

 

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

votaran a favor. Un cop feta la desadscripció de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 

Mataró és el municipi més gran del Consorci i per això li correspon adscriure’l, a més de la 

importància que té la planta pera  la ciutat. Malgrat això, avisar al govern de la importància 

que té aquesta adscripció, tant per la gestió general de la planta, com a la gestió econòmica 

del deute que passarà a formar part de l’ajuntament, i tot i que la ràtio d’endeutament entra 

dins dels paràmetres exigits, no podem treure-li importància i tractar-ho amb el màxim rigor 

possible. A nivell polític demano que s’ho prenguin molt seriosament, i que expliquin a la 

ciutadania que implica assumir el deute i els ingressos d’aquest consorci i com afecta al 

pressupost de la ciutat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1)  i corresponent als regidors/es no 

adscrits/es (2). 

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

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 1,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

 

 

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

7  - DONAR COMPTE  L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL PLA D'AJUST 

DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 

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. 
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Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2018.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

 

“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 
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reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2018.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

 

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

manifestant-se contraris a un pla d’ajust, que des de 2012 està hipotecant les actuacions i 

inversions de l’ajuntament. Això s’ha fet servir com excusa per demorar la licitació del 

contracte del Mataró Bus, o per retardar la previsió d’inversions del pla de mobilitat més enllà 

del 2021, per això estem en contra. Manifestem el nostre profund desacord amb aquest pla 

 

 

 

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

un incís en un tema que ens preocupa. Aquesta pla d’ajust arrenca pel pagament de dos 
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proveïdors. Ens ha cridat l’atenció el tema de factures pagades fora de temps sobretot entre el 

2º i 3º trimestre. Concretament, passa de 278 factures a més de 900 factures pagades fora del 

termini de pagament i les del propi grup ajuntament de 337 a 976. No sabem a què correspon, 

si és per les vacances que estan pel mig. Ens agradaria que ens ho expliquin. També dir que 

passem a pagar de 44 a 47 dies. Aquest tema ens preocupa, ja que amb aquests pagaments 

als proveïdors empitjorem les xifres. 

 

 

 

 

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 TERCER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 

 

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

dóna compte del següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
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 3r trimestre de 
2018. 
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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 
tercer trimestre

Període mig 
de 

(per dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total
Ajuntament de Mataró 43,97 2.425 8.306.560,08 923 667.933,54
CMAC 25,60 23 25.536,14 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 57,94 27 50.021,74 18 18.041,18
Aigües de Mataró 54,29 639 2.430.914,29 242 674.693,14
Fundació Hospital 26,94 91 67.987,41 4 612,02
Fundació Tecnocampus 58,98 623 676.815,15 58 215.263,40
Fundació Unió de Cooperadors 9,11 40 12.880,80 0 0,00
Mataró-Audiovisual 37,56 126 60.170,87 7 5.901,86
Parc Tecnocampus 54,75 139 350.377,55 6 2.968,82
PUMSA 49,23 704 1.400.508,55 53 22.387,16
TOTAL 47,65 4.837 13.381.772,58 976 1.607.801,12

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 47,65 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.813  pagaments, 
d’import global 14.989.573,70 €. 
 

 
 
 

Durant el 3r trimestre de 2018, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament 

al final del tercer trimestre

Període mig 
del pendent 

de 
(per dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total

Ajuntament de Mataró 28,29 1.780 4.005.085,41 147 283.805,76
CMAC 17,81 8 8.872,27 0 0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals 41,48 19 16.084,86 7 444,57
Aigües de Mataró 55,00 192 780.519,28 71 1.150.323,33
Fundació Hospital 16,83 15 7.270,61 0 0,00
Fundació Tecnocampus 30,45 129 203.790,92 26 17.246,45
Fundació Unió de Cooperadors 1,09 4 550,80 0 0,00
Mataró-Audiovisual 17,03 28 11.794,64 0 0,00
Parc Tecnocampus 38,74 31 96.314,06 2 4.662,46
PUMSA 28,25 106 295.161,65 3 37.135,92
TOTAL 35,95 2.312 5.425.444,50 256 1.493.618,49

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 35,95 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.568 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 6.919.062,99 €. 
 

 
 
 

1.    Pagaments realitzats en el 3r trimestre  
de 2018 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

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

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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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

Evolució PMP global

 
2017 PMP global variació

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

2018 PMP global variació
gener 15,45 
febrer 9,26 -6,19
març 2,38 -6,88

** abril 16,30 13,92
maig 15,98 -0,32
juny 15,62 -0,36
juliol 14,62 -1,00
Agost 17,37 2,75
Setembre 20,96 3,59  

 

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.
(**) A partir del mes d'abril del 2018, es modifica la forma de càlcul d'aquesta ràtio. Els terminis de pagament i pendent de pagament, es calculen des de la 
d'aprovació dels documents que acrediten la conformitat dels béns entregats o serveis prestats.

(*)  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

 
 
 
 

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.” 
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9  - AUTORITZAR A LA SOCIETAT PROMOCIONS URBANÍSTIQUES 

DE MATARÓ, S.A. (PUMSA) A REFINANÇAR A UN TIPUS D’INTERÈS 

MÉS BAIX DOS PRÉSTECS CONCERTATS AMB L’INSTITUT CATALÀ 

DE FINANCES. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets: 
 
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.  (PUMSA) ha demanat autorització a l’Ajuntament 
de Mataró per al refinançament de dos operacions d’endeutament a llarg termini per l’import 
que resti com a pendent en el moment de la seva cancel·lació, estimat a data del 26.11.2018 
en un import total de 3.324.723,79€, sense canvi d’entitat financera, Institut Català de 
Finances i amb reducció del tipus d’interès, rebaixa d’un 1% en el diferencial, amb l’objectiu 
d’aconseguir una menor despesa financera. 
 
Les operacions que es refinancien són les següents i presenten garantia hipotecaria: 
 

 
 
 

Data de formalització 13/04/2010 

Import Inicial 4.365.000 € 

Entitat financera Institut Català de Finances 
Termini concedit 20 anys: inclou 2 anys de carència mes 18 anys 

d’amortització  

Interès Euríbor 3 mesos + 2,50%. Revisió trimestral  

Comissió  Comissió d’estudi del 0,5% i Comissió d’obertura del 
0,5% sobre l’import del préstec 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 2.899.230,58€ 

Venciment  13/04/2030 

Destí inicial d’aquest 
finançament 

Adequació d’una nau industrial, propietat de PUMSA 
per a destinar-la en règim de lloguer, als Serveis de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i a 
magatzems municipals. 

Data de formalització 23/11/2009 

Import Inicial 663.700,00 € 

Entitat financera Institut Català de Finances 
Termini concedit 20 anys 

Interès Euríbor 3 mesos + 2,50%. Revisió trimestral 
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El Consell d’Administració de la societat Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA) amb 
data 26 de novembre del 2018, ha aprovat les noves condicions financeres que es detallen a 
continuació corresponents a la novació dels diferencials:  
 
 

 
 
 

 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat el sotasignat  proposa al Ple, la resolució dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) al 
refinançament de dos operacions d’endeutament a llarg termini per l’import que resti com a 
pendent en el moment de la seva cancel·lació, estimat a data del 26.11.2018 en un import 
total de 3.324.723,79€, sense canvi d’entitat financera, Institut Català de Finances i amb 
reducció del tipus d’interès, amb les següents condicions financeres: 
 

Comissió  Comissió d’estudi del 0,5% i Comissió d’obertura del 
0,5% sobre l’import del préstec 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 425.493,21€ 

Venciment  23/11/2029 

Destí inicial d’aquest 
finançament 

Pel finançament de les obres de construcció d’un 
local, destinat al Centre de dia per a malalts 
d’alzheimer, al C/ Carlemany, 6-12 de Mataró 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 

2.899.230,58€ 

Entitat financera Institut Català de Finances 
Interès Euríbor 3 mesos + 1,50%. 

Comissions 0% 

Destí inicial d’aquest 
refinançament 

Adequació d’una nau industrial, propietat de PUMSA 
per a destinar-la en règim de lloguer, als Serveis de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i a 
magatzems municipals. 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 

425.493,21€ 

Entitat financera Institut Català de Finances 

Interès Euríbor 3 mesos + 1,50%.  
Comissions 0% 
Destí inicial d’aquest 
refinançament 

Pel finançament de les obres de construcció d’un 
local, destinat al Centre de dia per a malalts 
d’alzheimer, al C/ Carlemany, 6-12 de Mataró 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 

2.899.230,58€ 

Entitat financera Institut Català de Finances 
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SEGON.- Sol·licitar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya autorització per a la concertació d’aquestes operacions de crèdit a 
llarg termini. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, 
S.A.” 
 
 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que s’abstindrà 

perquè no pot passar per alt que aquest tipus de refinançament comporta despeses. No 

entenc perquè no es liquiden per exemple el de 400.000€ i anar liquidant deute. No hi ha 

depuració de responsabilitats. Estem esperant a reformular el grup PUMSA i continuem com 

vam començar. Simplement, fer aquest recordatori i recordar que ens abstindrem. 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

Interès Euríbor 3 mesos + 1,50%. 

Comissions  0% 

Destí inicial d’aquest 
refinançament 

Adequació d’una nau industrial, propietat de PUMSA 
per a destinar-la en règim de lloguer, als Serveis de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i a 
magatzems municipals. 

Import pendent previst a data 
26.11.2018 

425.493,21€ 

Entitat financera Institut Català de Finances 

Interès Euríbor 3 mesos + 1,50%.  
Comissions  0% 
Destí inicial d’aquest 
refinançament 

Pel finançament de les obres de construcció d’un 
local, destinat al Centre de dia per a malalts 
d’alzheimer, al C/ Carlemany, 6-12 de Mataró 
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grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Victor Paramés 

(1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  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 VOLEMataró (1) i corresponent a la regidora no 

adscrita Sarai Martinez (1). 

 

 

 

 

10  - APROVAR L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI, 

D’IMPORT MÀXIM 3.820.150,78 EUROS, AMB DESTÍ A FINANÇAR 

DIVERSES INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2018 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de febrer de 2018, va aprovar el pressupost 
per a l’exercici 2018. L’aprovació definitiva va ser publicada en el BOP de data 20 de febrer de 2018. 
 
En el pressupost inicial del 2018 es preveia en el seu capítol IX d’ingressos operacions d’endeutament 
per part de l’Ajuntament de Mataró per import de 12.119.970,37€. A data d’avui s’ha concertat les 
següents operacions d’endeutament:  
 
� 1.187.207,39 corresponent al préstec procedent del ”Plan de Impulso Económico 2018” dels què 

només es podrà disposar d’un import màxim de 912.819,59 donat que l’import restant correspon a 
venciments de préstecs que no complien amb el criteri de prudència financera en el moment de la 
signatura del préstec i que així es van informar al Ministeri i en l’informe emès per l’interventor. 
 

� En data 17 de maig per decret d’Alcaldia 4415/2018 s’ha aprovat una operació de 175.000€ amb la 
Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona amb destí a finançar la compra de vehicles i 
maquinària pel servei de recollida de residus de neteja viària i que ha estat autoritzat per part de la 
Generalitat però resta pendent de concertar. 
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� 7.212.000€ corresponent al préstec amb el Banc de Sabadell dins del Programa de Crèdit Local de 
la Diputació de Barcelona i amb destí a finançar inversions diverses de l’exercici. Aquesta operació 
es va aprovar pel Ple del 6 de setembre de 2018 per un import màxim de 11.032.150,78€. 

 
A més a més s’han aprovat operacions de refinançament amb l’entitat financera Cajamar Caja Rural per 
import de 5.579.242,12€ per les quals s’ha habilitat el crèdit mitjançant expedient de modificació 
pressupostària. 
 
Per l’import pendent de concertar del capítol IX d’ingressos, 3.820.150,78 euros, a fi de poder finançar 
la resta d’inversions de l’exercici previstes en el pressupost 2018, s’ha sol·licitat oferta a les entitats 
amb les que treballem habitualment i entitats financeres del llistat obtingut del Banco de España. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Les condicions financeres de l’operació de crèdit que es proposa són les següents: 
 
 

Entitat  BBVA 

Termini: 8 anys + 2 anys de carència 

Import màxim 3.820.150,78€ 

Tipus interès Tipus d’interès Fix: 0,97% 

Periodicitat liquidació Trimestral 

Comissions 0% 

 
 
 
Per tot el que s’ha exposat el sotasignat  proposa al Ple, la resolució dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar i aprovar la concertació d’una operació de préstec amb el BBVA, d’import màxim 
3.820.150,78 €, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018, amb les següents 
condicions financeres:  
                   

Entitat  BBVA 

Termini: 8 anys + 2 anys de carència 

Import màxim 3.820.150,78€ 

Tipus interès Tipus d’interès Fix: 0,97% 

Periodicitat liquidació Trimestral 

Comissions 0% 

 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya autorització per a la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

votaran en contra. Es tracta d’un import pendent de concretar en el capítol 9 d’ingressos per 

operacions d’endeutament, tal i com es preveia d’un topall a l’any d’12,1 milions d’euros. Diem 

que no perquè ens endeuta més i ens lliga a una entitat bancària rapinyaire i anticatalana i es 

tracta d’ inversions antisocials.  

 

 

 

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

Ciudadanía, recorda que és una operació normal de tresoreria i veiem bé que es contracti. No 

tenim problemes amb BBVA i creiem que és una entitat compromesa amb els catalans, 

perquè ha absorbit a Caixa Catalunya, per exemple. Vull recordar que aquest ple va acordar 

que no s’acordaria cap contracte amb entitats amb seu social a paradisos fiscals. Nosaltres 

vam votar en contra i recordem el fet a tots els companys del ple. El BBVA la té com quasi 

totes les entitats. Hem de ser coherents. 

 

 

 

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

que s’abstindran per tenir coherència amb el vot de l’any 2018. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

regidor no adscrit (1).  

Vots en contra: 5,  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 
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grup municipal VOLEMataró (1) i corresponent a la regidora no 

adscrita Srai Martinez (1). 

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4).  

 

 

 

11  - APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDIT 

EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST 2018 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
“Relació de fets 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de febrer de 2018, va aprovar el 
pressupost per a l’exercici 2018. L’aprovació definitiva va ser publicada en el BOP de data 20 
de febrer de 2018. Posteriorment s’han aprovat diverses modificacions pressupostàries, una 
d’elles va ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de 
juliol de 2018. 
 
D’acord amb la proposta a la Junta de Govern Local, adjunta a l’expedient s’especifica que: 

 
Per decret de data 19 de novembre de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, s’ha declarat la fermesa de la 
Sentència de data 20 de juliol de 2018 (dictada en rotlle d’apel·lació número 372/2015) que 
desestima el recurs interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència 52/2015 del 
Jutjat Contenciós Administratiu numero 5 de Barcelona de data 11 de març de 2015 
(procediment ordinari numero 191/2011), imposant les costes per un import de 1500 euros. 
Tanmateix, el decret acorda la remissió de les actuacions al jutjat contenciós administratiu 
numero 5 de Barcelona perquè es doni compliment de la resolució. 
 
La sentència número 52/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona 
de data 11 de març de 2015 (procediment ordinari 191/2011) estima en part el recurs 
contenciós administratiu interposat per la representació processal de Construcciones 
Rubau SA contra el decret 1343/2011, de 21 de febrer, del conseller delegat d’Obres, 
Serveis i Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i condemna a aquesta corporació a 
abonar-li la quantitat de 508.823,98 euros en concepte de liquidació de les obres del 
Projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, més els interessos legals” 
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Es proposa fer una modificació de crèdit tramitada com a crèdit extraordinari a càrrec del fons 
de contingència per l’import de 508.823,98€ en concepte de liquidació de les obres del 
Projecte executiu del CEIP Montserrat Solà 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
Fonaments de dret 
 
• Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març 

• Article 7è, 12è i 16è de les Bases d’Execució del Pressupost. 

• Article 30 al 33, del 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/90, de 20 d’abril. 

• Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local. 

• DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

• La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 

En virtut de tot això,  
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Restituir a crèdit disponible l’import de 508.823,98€ consignats a la partida 
300000/929110/50000 de Fons de Contingència.  

 
SEGON. Aprovar la modificació de crèdit pressupostari del pressupost de l’exercici 2018, 
consistent en crèdit extraordinari amb càrrec al Fons de Contingència per import de 
508.823,98€ 
 

Partida pressupostària a augmentar: 
710201/32321N/62200 CEIP Montserrat Solà: 508.823,98€ 
 
Partida pressupostària a disminuir: 
300000/929110/50000 Fons de contingència: 508.823,98€ 

 
 
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 
B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que començarà per l’últim que ha dit el Sr. Jérez. Acabem pagant un sobrecost d’una obra que 

mai hauria d’haver pagat la ciutat perquè no és competència de l’Ajuntament construir una 

escola, és de la Generalitat, i la conseqüència és que ara hem de pagar 0,5 milió d’euros per 

una obra que no tocava. No sé que tenim amb els subsòls a Mataró i amb els estudis 

geològics, perquè el que ens han costat els abocadors del Rengle i això ens hem anat per 

sobre de 3.000.000 d’euros. S’ha de complir la sentència, ens agradi o no, però, s’ha de tenir 

això present per tal de no cometre una altra vegada el mateix error.  

 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que l’escola 

no s’hauria d’haver fet per part de l’ajuntament; sembla que abans es controlaven poc les 

obres que es duien a terme, i les obres s’adjudicaven per un import i sorprenentment sempre 

sortien sobrecostos. Votarem que sí, quan es va iniciar la reclamació patrimonial, era la 

regidora i sé que ho hem defensat i no ha estat possible. El que demano és que ens serveixi 

d’experiència pel futur, i a l’hora de prendre decisions que comportin una despesa important 

siguin més rigorosos del que van ser en el seu dia. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i 

corresponent al regidor no adsccrit Victor Paramés (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent a la regidora no adscrita Sarai 

Martínez (1).  
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Servei d’Ingressos 
 
12 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE 

DATA 9 DE JULIOL DE 2018 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

DE CATALUNYA EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 110/2017-R, INTERPOSAT PER 

ORANGE ESPAGNE, SA CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PELS 

APROFITAMENTS ESPECIALS, CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O 

VOL DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES 

DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 

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

dóna compte del següent: 

 
“En data 9 de juliol de 2018 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs 
contenciós administratiu núm. 110/2017-R, interposat per la mercantil  ORANGE ESPAGNE, SA  
contra l’acord plenari de data 22 de desembre de 2016 d’aprovació definitiva de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials, constituïts 
en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’ordenança fiscal ajustada a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències atribuïdes al Ple per l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposo els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència de data 9 de juliol de 2018 de la Secció 
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 110/2017-R, interposat per la 
mercantil  ORANGE ESPAGNE, SA contra l’acord plenari de data 22 de desembre de 2016 
d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
pels aprofitaments especials, constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Tribunal.” 
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Servei de Compres i Contractacions 
 
13  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI A 

DOMICILI  DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA.  

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple municipal de 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar l’ acord marc per la 
prestació  del servei a domicili de  suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de 
Mataró favor de  les empreses ABD Associació Benestar i Desenvolupament, Gesex Atenció 
Domiciliària SL i Clece, SA (actualment Accent Social SL) 
 
2.  Mitjançant informe de data 9 de novembre de 2018 la cap del Servei de Benestar Social  
exposa que la despesa prevista per l’any 2018 va ser de 3.047.020,20 €, però degut a un 
increment considerable de la demanda del servei, es desprèn que la despesa estimada per al 
tancament de l’ anualitat 2018 serà de 3.651.944,76 €. 
 
Sol·licita una ampliació del contracte del servei a domicili  de suport a la llar i atenció a la 
persona per import de 604.924,56 €, iva inclòs,  per atendre l ’increment de la demanda del 
servei durant l’exercici 2018, d’acord amb el següent detall:  
 
- 73.715,96 € (67.014,51 €, més 6.701,45 € d’IVA (tipus impositiu 10%), per al Servei 

d’atenció domiciliària-social. 
- 531.208,60 € (510.777,50 €, més 20.431,10 € d’IVA (tipus impositiu 4%), per al Servei 

d’atenció domiciliària-dependència.  
 
3. Aquesta ampliació suposa una modificació a l’alça de  604.924,56 €, IVA  inclòs, equivalent 
a un  8,49 % de l’import de licitació, que no supera junt amb les anteriors el 50% màxim 
previst al plec de clàusules administratives que regeix el contracte. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula 
3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació 
preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les modificacions puguin superar el 
50% de l’ import de licitació del contracte 
 
En virtut de les competències que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de 
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament en Ple, l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.-  Modificar el contracte del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en 
el municipi de Mataró, per atendre l’ augment de la demanda durant l’ exercici 2018, que 
suposa un increment de l’ import en 604.924,56 €, IVA inclòs.  
  
Segon.-  Autoritzar i disposar a favor de les adjudicatàries l’ import de 604.924,56€, IVA inclòs 
(llista de documents comptables ADC núm. 12018006280).” 
 
 

 

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

Cal recordar que és un sector molt feminitzat i mal pagat. Fan la tasca en silenci, protegint als 

nostres ciutadans. Des del nostre consistori hem de protegir aquest col·lectiu que és molt 

necessari. Aquest sector no té reconegut molts dels seus drets, com les malalties cròniques 

producte de l’esforç físic i repetitiu que genera la feina. Hem de salvaguardar les treballadores, 

ha de ser una obligació per l’Administració. Hem de fer el retorn d’una reunió sol·licitada, 

estem a l’espera de que es convoqui la reunió amb els grups polítics. Donarem suport moral i 

reconeixement públic a la bona feina que realitza aquest sector per la seva tasca. 

 

 

 

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

manifesta que el servei pel 2018 es va pressupostar per 3 milions d’euros. Ens expliqueu a 

l’expedient que a causa de la demanda hi ha un sobre cost de 600.000 euros. Nosaltres no 

tenim objecció i afavorirem que prosperi amb una abstenció. El seu dia es va pressupostar a 

la baixa, i això s’hauria d’ajustar en un futur, perquè nosaltres tenim la responsabilitat de fer un 

pressupost ajustat i apurat. El pressupost del 2018 no es va fer correctament. 

 

 

 

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

exposa que votarà favorablement. Estem d’acord amb el que ha dit la Sra. Morón, tant d’acord 

que tenim una proposta de resolució que parla d’aquestes treballadores. M’afegeixo a la 

petició d’ajustar-nos més als pressupostos. Hem d’estar contents del fet que més persones 

tinguin l’accés aquest servei. Dir que ho valorem positivament. És respectable viure a casa, i 

rebre aquest servei. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el vot serà 

favorable. M’afegeixo a les apreciacions de la Sra. Morón en quant a que és un sector 

feminitzat, i cal treballar en la revisió de les clàusules socials dels plecs de condicions i contra 

les empreses que fan veure que son socials però no ho son gaire. 

 

 

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

concretar el que ha comentat la Sra. Ruiz, és una problemàtica que no es coneix. Hem de 

prendre mesures pel futur. S’ha fet una bona feina. Mataró és qui millor paga i tenen bones 

condicions de treball, això no vol dir que no es pugui millorar. Podem millorar l’espai de la 

capacitació, d’exigir a les empreses a que presentin major qualificació del personal. Ens hem 

trobat amb la problemàtica del desplegament del grau 1, de l’estat de dependència, que va 

estar parat molt de temps, i va haver-hi un moment que va obrir i no era previsible. Vam tenir 

moltes converses amb la Generalitat també per evitar el volum de desplegament del grau 1 

amb unes necessitats que s’havien d’afrontar i que, els municipis no tenien la capacitació per 

fer-ho. Ara tenim uns estudis, sabem l’escenari del 2020-2050, per tant, hem de lluitar, per 

exigir que aquest servei es presti amb qualitat. Donarem suport. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als regidors/es no 

adscrit/es (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular.    
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14 - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA I PRESSUPOST 2019 DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 

COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS “MATARÓ BUS”.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets  
 
1.  Per acord del Ple Municipal de data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar el contracte de la 
gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
“Mataró Bus”, a l’empresa “Corporació Española de Transporte, SA (CTSA)”, amb una durada 
de cinc anys, a partir del 1 de gener de 2009. 
 
2. Per acord del Ple Municipal de data 05/12/2013 es va acordar la pròrroga de l’esmentat 
servei per un període addicional de dos anys, de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 
2015. 
 
3. Per acord del Ple Municipal de data 03/12/2015 es va acordar la pròrroga per als anys 2016 
i 2017 
 
4. Per acord del Ple Municipal de data 22/12/2017 es va acordar la pròrroga per a l’any 2018. 
 
5. Per informe de data 30/11/2018 de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau de la 
cap del Servei, exposen que durant aquest any s’ha estat treballant de forma participada les 
noves característiques del servei a implementar amb un nou contracte, i s’estan elaborant els 
plecs de condicions, pel que es preveu que el nou contracte pugui estar operatiu el darrer 
trimestre de 2019.  
 
Per tant, es necessari prorrogar l’actual contracte per als nou primers mesos de l’exercici 2019, 
i aprovar el corresponent pressupost, per la qual cosa justifiquen i proposen: 
 
Primer: Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu 
a l’empresa CTSL Mataró  Bus per  als nou primer mesos de l’any 2019, fins el 30 de setembre 
de 2018. 
 
Segon: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per aquests nou 
mesos de l’any 2019 d’import total 2.707.844,71 €. 
 
Tercer: Autoritzar i disposar a favor de CTSL Mataró Bus la quantitat de 2.166.275,77  € en 
concepte d’abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 2019, 
en 8 mensualitats de 240.697,31 € i una mensualitat de 240.697,29 €.  
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6. Consta a l’expedient informe del cap de la Secció d’Oficina Pressupostària i la cap del 
Servei de Gestió Econòmica, que conclou que la pròrroga del pressupost 2019 contempla 
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa proposada pel Servei gestor. 
 
7. Consta igualment informe de la cap de Gestió Jurídica del  Servei de Compres i 
Contractacions relatiu a la legalitat d’acordar conforme el que sol·licita el Servei gestor. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen la present 
contractació preveu la possibilitat de pròrroga en 5 anys addicionals si es compleixen les 
condicions de la clàusula 20 i l’Annex 7, on es requereix d’una evolució favorable de les 
enquestes de qualitat del servei: IQP (Índex de Qualitat Percebuda) i IQM (Índex de Qualitat 
Mesurable). 
 
El Servei de Mobilitat informa que els valors aconseguits en els dos índexs superen la nota de 
5, i la seva evolució és estable, sense que denoti un comportament marcadament negatiu, per 
la qual cosa informa favorablement la procedència d’aprovar la pròrroga. 
 
2. La clàusula 37ena del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regeixen la contractació, regula la formació del pressupost anual previ de la prestació del 
servei. 
 
 
En conseqüència, qui subscriu PROPOSA A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà 
col·lectiu a l’empresa CTSL Mataró  Bus per  als nou primer mesos de l’any 2019, fins el 30 de 
setembre de 2018. 
 
SEGON.-  Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per aquests 
nou mesos de l’any 2019 d’import total 2.707.844,71 €. 
 
TERCER.-  Autoritzar i disposar a favor de CTSL Mataró Bus la quantitat de 2.166.275,77  € en 
concepte d’abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 2019, 
en 8 mensualitats de 240.697,31 € i una mensualitat de 240.697,29 €.  
 
QUART.-  Aprovar el document comptable AD_FUT núm. 125198 per import total de   
2.707.844,71 €, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 del pressupost municipal que 
s’aprovi per l’ exercici 2019. 
 
CINQUÈ.-  Es condicionen els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació en el pressupost 
municipal que s’aprovi per l’ exercici 2019.” 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, diu que per posicionar el vot, que serà 

negatiu perquè troba que el contracte està desfasat respecte la nova llei de contractació i 

entenem que no suporta més prorrogues. Ens sembla inadmissible prorrogar un contracte que 

no cobreix les necessitats. Acceptem les disculpes, però sol·licito que es faci la licitació del 

nou contracte. Votarem en contra tenint l’esperança de que algun dia es faci un debat sobre la 

municipalització dels serveis. 

 

 

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

hagués agradat tenir una proposta de la nova gestió del Mataró Bus. El que votem és una 

pròrroga continuista i el servei del Mataró Bus no és el correcte, no ens agrada. És un servei 

públic amb mancances. Al 2012 va començar a patir retallades de qualitat, en el servei que es 

presta als usuaris. El conflicte laboral, no ens ha agradat i creiem, que és suficient per donar 

un vot negatiu a la proposta. Creiem en un servei 100% municipalitzat. A dia d’ avui, al estar 

externalitzat, al menys podríem garantir uns mínims. No hi ha un bon clima laboral. A més no 

és molt important el sentit del vot dels grups municipals ja que per decret d’alcaldia es podrà 

aprovar. Per tot això el vot és negatiu. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix les disculpes del 

Sr. Jerez, llàstima que companys no aprenguin de vostè tot i ser tard. Votarem en contra, tal i 

com vam comentar a la comissió. Estem indignades. El Govern ha afavorit a l’actual empresa 

Mataró, una empresa amb sentencies per denuncies, per acomiadaments improcedents una 

empresa que a la L5 i L7 posa en perill al passatge degut a l’ocupació de passatger que van 

enllaunats, amb nens i gent gran. Incompliment de viabilitat a la ciutat ja que es deixa els caps 

de setmana sense servei a barris sencers i que ignora els universitaris i les seves necessitats. 

Una empresa que no dona un bon servei a la ciutadania, i no entenem perquè no es liciten els 

serveis. Després d’un any i mig, amb una proposta aprovada per unanimitat, continuem 

prorrogant, des de l’any 1998. Quina solució s’ha donat a la manca d’espais, a les cadires de 

rodes de difícil accés? Si parlem del que ens ha arribat dels precs tècnics després de dos 

anys, sense acabar, copia i enganxa, amb mancances, sense reglament de penalitzacions. 

L’ajuntament, per dur a terme l’empresa mixta ha de tenir un 51%, cosa que molts grups 

demanaven. Volem la municipalització. El nostre vot en aquest punt i al següent és no. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que és la 4º prorroga consecutiva de l’actual contracte de serveis del Mataró Bus, 

2014-2015, 2016-2017, 2018. És la tercera prorroga d’aquesta legislatura i representa que a 

Mataró hem estat 10 anys captius d’una empresa que presta un servei deficitari i amb 

irregularitats. El topall es de 15 anys, però no és la intenció manifestada al inici de la 

legislatura. No quadra l’argumentació del PSC que diuen que no han tingut temps i que 

necessiten 9 mesos mes. Després de marejar-nos, a 6 mesos de les eleccions ens diuen que 

el pla d’ajust impossibilita la adequació de la nova figura empresarial per tal que l’ajuntament 

tingui una participació del 5% del Mataró Bus. L’empresa multinacional, demanar prorroga 

d’un any i només podem assolir, amb el pressupost prorrogat, el pagament de 9 mesos. Els 3 

mesos restants haurien de ser d’altres partides. El PSC creiem que mai s’ha plantejat un canvi 

de Govern, per això va bloquejar el pla de mobilitat. Ves a saber quins tractes de favor deuen 

tenir vostès, tot és molt sospitós. Creiem en la municipalització, per la qualitat del servei i 

riquesa de la ciutat. Ens sentim estafats pel PSC ja que és una rèmora que impedeix la millora 

del servei de mobilitat de la ciutat. Esperem que la ciutadania ho tingui present. 

 

 

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

que no és de rebut que estem per la quarta tanda de penals. Creiem que hem tingut el temps 

suficient per licitar un servei. Podem tenir un servei segons el que vulguem gastar. Aquest 

servei és deficitari per definició. La part de les prorrogues és insalvable. Acceptem les 

disculpes, però ens sembla una decepció arribar a aquest punt. Aquest grup no comparteix la 

lloança que es fa a les empresa municipals, com AMSA, que funciona bé perquè és un 

monopoli, i tenim un desastre d’empresa com PUMSA que és la causa de varis punts que hem 

tractat al ple, com el sanejament, el pla d’ajust, la limitació d’inversió, per tant, hi ha empreses 

publiques bones i altres que no. Per últim: no sóc qui per defensar a ningú, però, sempre que 

entrem en un debat ideològic, no entrarem si es millor o no una empresa però no admetrem 

falsedats. Hem de debatre si el servei que es donarà serà bo i no té sentit tanta pròrroga. 

 

 

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

està en pròrrogues des de 2013. Al primer trimestre del 2017 es va presentar un informe de la 

Associació Metropolitana del Transport, per la gestió del Mataró Bus, com la licitació de la 

empresa publica, una forma d’implementar la municipalització del servei. Ha anat passant el 
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temps, i crec que és inadmissible, tot i tenir en compte les disculpes. No tenim plecs ni la 

gestió compartida. No podem participar, per tant, votarem que no. 

 

 

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

que per tal de guanyar temps, els avancem que en el proper punt, l’aprovació de la liquidació 

2017 del contracte de gestió del servei de “Mataró Bus”, el nostre vot serà positiu. Pel que fa 

al punt que estem tractant, nosaltres no hi votarem en contra perquè tenim la responsabilitat i 

l’obligació de garantir el servei. Però tampoc hi votarem a favor per les raons que ha dit el Sr. 

Jerez, no cal que ens repetim, al contrari, li agraïm la sinceritat, i també perquè si ens trobem 

amb la necessitat de fer una pròrroga creiem que hauríem d’aprofitar perquè un contracte tan 

important, per l’import i per la durada, es fes amb el Pla de Mobilitat aprovat definitivament 

(aquest seria l’ordre natural de les coses) i ho fes el nou govern municipal en el primer any del 

nou mandat, en lloc de deixar-ho nosaltres com herència. 

 

 

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

que tots els tècnics han fet una feina bona malgrat el retard, però hem posat el llistó alt. Es el 

primer contracte important d’aquesta època, amb llei nova i clàusules socials aprovades. 

Enllaço amb la intervenció del Sr. Fernandez: si no trobem una formula de consens, que no 

hagin de passar quatre o cinc anys. No puc acceptar les paraules del company de la CUP. No 

tenim interès en cap empresa. Igual que seguim treballant amb aquesta empresa deixarem de 

treballar amb l’empresa de la grua que també porta anys i panys al servei. L’objectiu del 

govern és municipalitzar a traves de l’ empresa PUMSA per tenir aquests serveis en gestió 

més directa. Qualsevol pròrroga ha de millorar les freqüències i fer que tornin els autobusos 

els festius i millorar les línees com la que arriba al Tecnocampus.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

regidor no adscrit Victor Paramés (1). 
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Vots en contra: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent a la regidora no adscrita Sarai 

Martinez (1).  

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

i Unió.  

 

 

 

 

15  -  APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2017 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 

DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 

VIATGERS “MATARÓ BUS”. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de gestió 
del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a favor de la l’empresa 
“Corporación Española de Transporte, SA”.  
 
Per informe de data 21 de març de 2018, de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau 
del director de Seguretat Pública, d’acord amb el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec 
de condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeixen la prestació del servei, 
es presenten els càlculs de liquidació del servei per a l’exercici 2017, i es proposa aprovar 
l’aportació municipal de servei Mataró Bus per a l’any 2017 d’import total 3.310.418,78 € i 
l’import de 608.657,18 € en concepte de liquidació definitiva de l’exercici 2017. 
 
Per informe de data 30 de novembre de 2018, el Servei de Gestió Econòmica, amb el vist-i-
plau de l’interventor general, exposa: 
 

• Que el cost del servei Mataró Bus duran l’exercici 2017 per a l’Ajuntament ha ascendit a  
3.310.418,78 €, que constitueix un decrement del 0,64% respecte a l’exercici 2016. 
Aquest decrement es deu a que han augmentat més els ingressos que les despeses en 
relació a l’exercici 2016. 



 40 

 
• Que el crèdit del pressupost actual per l’exercici 2018, d’import 3.347.368,10 €, és 

suficient per cobrir la liquidació de l’exercici 2017, d’import 608.657,18 €, més les 
entregues a compte del 80 % del pressupost 2018, quantificades en 2.738.710,92 €. 

 
 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.-   Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 de 
gener a 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos, pels següents imports: 
 
Aportació municipal:  3.310.418,78 € 
Abonat a compte: 2.701.761,60 € 
Pendent d’abonar:    608.657,18 € 
 
 
SEGON.-   Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2017 de 6,65. 
 
TERCER.-   Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 608.657,18 € en 
concepte de liquidació de l’exercici 2017, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 del 
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2018. (doc. AD núm. 123835)” 
 
 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que tot i ser diners compromesos, 608.000 euros, per la liquidació del servei 

realitzat del 2017, volem reiterar la nostra queixa pel mal servei de l’ empresa grup AVANZA. 

Pensem que un grup d’esquerra de debò hagués rescindit a l’acte el contracte en comptes de 

prorrogar-lo. Pensem que ha estat una estafa per la ciutadania. Votarem en contra. 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Victor Paramés 

(1).  
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Vots en contra: 5,  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 VOLEMataró (1) i corresponent a la regidora no 

adscrita Sarai Martinez (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grup 

municipal VOLEMataró i el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

 

 
Direcció de Recursos Humans 

  
16  - APROVAR LA RETRIBUCIÓ ADDICIONAL DEL 0,3% DE LA 

MASSA SALARIAL DE L’ANY 2018. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix en 
el seu article 18, l’increment de les retribucions per l’any 2018, concretament, estableix com a 
increment fix un 1,50%, com increment variable un 0,25% i com a increment addicional un 0,3% 
de la massa salarial de l’any 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 6 de setembre de 2018, 
aprovà la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró amb l’augment 
salarial de l’1,75%. 
 
En relació a l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018, en data 25 
d’octubre de 2018 es va acordar amb la part social abonar la retribució addicional del 0,3% de 
la massa salarial de l’any 2018 en concepte de productivitat, que s’afegirà a la de l’any que ve 
amb els mateixos criteris de proporcionalitat i meritació, establint també el requisit de 210 dies 
de cotització per meritar-ne la percepció. 
 
Segons l’informe emès per la Direcció de Recursos Humans i Organització de data 28 de 
novembre de 2018, que consta en el present expedient i que es dóna per reproduït, es fa 
referència a l’increment addicional d’un 0,3% de la massa salarial per a l’any 2018 que es 
preveu a la Llei 6/2018 Generals de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018. 



 42 

Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 29 de novembre de 2018.  
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació de negociació col·lectiva amb la 
representació dels/ de/les treballadors/es municipals, en sessió de data 25 d’octubre de 
2018, segons es recull a les actes de la comissió negociadora del conveni col·lectiu i de la 
mesa general de negociació del personal funcionari corresponents, que s’incorporen 
igualment al present expedient. 
 
L’article 21.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu que no podran acordar-se increments 
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats 
anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al personal. 
 
Pel que respecta a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple municipal la fixació de la 
quantia de les retribucions. 
 
D’altra banda, l’article 18, punt dos, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 (BOE 04/07/2018), relatiu a les despeses del personal al servei del sector 
públic, el qual estableix en quant a les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica en matèria de les indicades despeses de personal el següent: 
  
“Dos. (...)  
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial 
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido 
en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento 
adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la retribució addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018 en 
concepte de productivitat, en els termes continguts a l’informe emès per la Direcció de 
Recursos Humans i Organització, de data 28 de novembre de 2018, així com a les actes de la 
comissió negociadora del conveni col·lectiu i de la mesa general de negociació del personal 
funcionari corresponents, de dates de 25 d’octubre de 2018. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Mataró. “ 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (23). 
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En aquests moments es reincorporen a la sessió la Sra. Montse Morón, portaveu del grup 

municipal VOLEMataró i el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

 

En aquests moments el Sr. Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, 

s’absenta de la sessió. 

 

 

17  - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL PER A L’EXERCICI 2019. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària celebrada en data 22 de desembre de 
2017 aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2018, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2018. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 15 de 
febrer de 2018, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 6 de setembre de 
2018, aprovà la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró amb 
l’augment salarial de l’1,75%. 
 
Paral·lelament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 
22 d’octubre de 2018, ha aprovat la Relació de Llocs de Treball i aprovació de la Plantilla del 
personal de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2019. 
 
Actualment, es proposen una sèrie de modificacions que afecten l’esmentada relació de llocs 
de treball vigent que, per raons organitzatives, és convenient dur a terme, segons es 
justifiquen en l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans, de data 29 de novembre de 2018, que consta en el present expedient i 
que es dóna per reproduït, les quals contemplen, a grans trets, quatre línies de treball que són 
les següents:  
 

- l’adequació a l’organització administrativa municipal,  
- l’adaptació a la normativa en vigor,  
- l’adequació a la nova realitat social  
- i la revisió de les casuístiques canviants, respecte de les quals es detalla el seu cost 

econòmic. 
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Les modificacions que es proposen són: 
 

- Unificació de llocs de treball de cap d’àrea 
- Creació del lloc de treball director/a serveis – Adjunt/a Àrea 
- Creació del lloc de treball de Director/a de Serveis 1 
- Creació del lloc de treball de Director/a de Serveis 2 
- Modificació de la forma provisió lloc dels llocs de treball de director/a de diferents 

àmbits: es considera necessari obrir la forma de provisió a la lliure designació per 
mobilitat interadministrativa 

- Incloure l’observació al lloc de treball d’Adjunt/a coordinador àrea urbanisme següent: 
“a extingir quan quedi vacant”. 

- Canvi de denominació dels següents llocs de treball: 
• Cap de servei d’Estratègia i Avaluació que passarà a denominar-se cap de 

servei d’Estratègia i Governança 
• Cap de secció de Planificació i Inspecció que passarà a denominar-se cap de 

secció d’Inspecció i Enllumenat Públics 
• Director/a de Recursos Humans que passarà a denominar-se Director/a de 

Recursos Humans i Organització 
• Cap de servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge que passarà a denominar-se 

cap de servei d’Urbanisme i Patrimoni. 
 

- Creació del lloc de treball de cap de servei d’Habitatge. 
- Incloure l’observació al lloc de treball de cap de secció d’Habitatge següent: “a 

extingir quan quedi vacant”. 
- Creació del lloc de treball de cap de secció de Paisatge Urbà i Patrimoni. 
- Incloure l’observació al lloc de treball de Responsable de Patrimoni Arquitectònic 

següent: “a extingir quan quedi vacant”. 
- Creació del lloc de treball de cap de servei de Gestió i Atenció a les Persones. 
- Incloure l’observació al lloc de treball de cap de secció d’Administració de Personal i 

Consergeria següent: “a extingir quan quedi vacant”. 
- Creació del lloc de treball de Delegat/da de Protecció de Dades. 
- Creació del lloc de treball de Tècnic de Consum. 
- Modificació de les funcions del lloc de treball de cap de secció de Consum. 
- Creació del lloc de treball de Responsable Dinamitzador/a Espai Mataró. 
- Creació del lloc de treball de Responsable de Gestió i Assistència a la Ciutadania 

Espai Mataró. 
- Creació del lloc de treball d’Analista de Big Data i Intel·ligència de Dades. 
- Inclusió d’una nova funció als lloc de treball de Comandament: “Promoure la 

innovació, transformació i la generació de valor públic, així com fomentar la 
participació del seu equip en aquests projectes”. 

- Inclusió d’una nova funció a la resta de llocs de treball: “Participar en la innovació, 
transformació i la generació de valor públic”. 

- Creació del lloc de treball d’Interventor. 
- Incloure l’observació al lloc de treball de Director/a de Serveis Econòmics i 

Intervenció següent: “a extingir quan quedi vacant”. 
- Modificació del requisit del lloc de treball d’Educador/a Social en el sentit de poder ser 

ocupat així mateix per personal funcionari. 
- Revisió de la valoració del lloc de treball de treballador/a familiar. 
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- Modificació del requisit del lloc de treball de Cap Unitat Administrativa en el sentit de 
poder ser ocupat així mateix per personal funcionari. 

- Esmena d’error material en la titulació requerida per l’accés al lloc de treball de cap de 
servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats, en el sentit que on diu “Llicenciatura 
Arquitectura i Enginyeria o Diplomatura, Arquitectura Tècnica i Enginyeria Tècnica” ha 
de dir “Grau, Llicenciatura Arquitectura o Enginyeria”. 

- Esmena d’error material en el tipus de lloc establert a l’annex de la Relació de Llocs de 
Treball de cap de servei de Desenvolupament Sostenible, en el sentit que on diu 
“especialitzat” ha de dir “comandament”. 

- Revisió de la valoració del lloc de treball de Secretari/ària d’Àrea 
 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans de data 29 de novembre de 2018.  
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessió de dates de 18 i 25 d’octubre de 2018 i 06, 13, 15, 22 i 29 
de novembre de 2018, segons es recullen a les actes corresponents, que s’incorporen 
igualment al present expedient. 
 
Atesos els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 283 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, que regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de treball, la seva 
modificació i la seva finalitat.  
 
Atès l’article 31 del mateix Reglament, en el sentit que la relació de llocs de treball s’ha 
d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
Pel que respecte a l’òrgan competent, disposa l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la 
relació de llocs de treball i les modificacions que es produeixin.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost 
anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
La RLT s’ha d’ajustar a les previsions del marc pressupostari. Atès que a dia d’avui no ha estat 
aprovada la llei pressupostària per a l’any 2019, el marc legal a contemplar és la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE 04/07/2018). Així mateix, les 
modificacions proposades resten condicionades a l’aprovació del Pressupost municipal per a 
l’exercici 2019. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 
2019, en els termes continguts a l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i 
Organització de la Direcció de Recursos Humans, de data 29 de novembre de 2018. 
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
al BOPB.” 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, creu que hi ha un marge per un ajustament més gran tan en mida com en 

efectivitat. En la relació dels llocs de treball, i creiem que una plantilla de més de 1.400 

efectius està sobredimensionada. Ens abstindrem. 

 

 

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

favorable, pensem que ens adaptem a les circumstàncies que la situació política exigeix, 

espero que no sigui un condicionant per un futur i ens anem ajustant a les situacions i 

necessitats de cada moment.  

 

 

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

finalment ens porten la Modificació de la Relació de Llocs de Treball en referència als canvis 

fets per vostès en l’organització dels diferents serveis municipals. Modificació que els hi hem 

reclamat en diverses ocasions, és cert, però la presenten tard. El nostre grup va deixar el 

govern el 5 d’octubre de 2017 i vostès van aprovar per decret una nova organització el 3 de 

novembre següent, la qual afectava a l’estructura de les diferents àrees i que no va ser 

validada pel Ple en no aprovar les noves comissions informatives que se’n derivaven i que, de 

fet, no estan funcionant. Els hi reclamàvem, entre altres motius, perquè van crear, sense ser 

recollides a la Relació de Llocs de Treball, les Direccions d’Urbanisme, de Polítiques de 

Benestar i d’Innovació i Qualitat, nomenant de forma provisional persones per dirigir-les. 

La primera vegada que els hi van reclamar va ser en l’aprovació del pressupost pel 2018, que 

era quan realment tocava portar-les. Els hi hem recordat en altres ocasions i no ens han 

escoltat. Ara ens ho porten juntament amb altres canvis també organitzatius, s’ha de dir que 

alguns justificats per informes dels caps dels serveis afectats, però altres no sabem a petició 

de qui. Vostès creuen que a menys de mig any d’acabar el mandat és quan s’han de 

consolidar tots aquests canvis organitzatius, la gran majoria, per no dir tots, ocupant els llocs 

“per lliure designació”? nosaltres creiem que no. 

Als canvis organitzatius si afegeix una classificació de les diferents direccions, que com ja s’ha 

avançat creixen des de la nova organització. Classificació que en lloc està justificada ni 

s’expliquen els motius, però que suposa dos nivells de retribució econòmica. En alguns casos  

la retribució més alta és per aquells que dirigeixen menys personal i gestionen menys o cap 

pressupost. 
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Parlant de retribucions, el lloc d’adjunt a cap d’àrea, amb una evident major responsabilitat, 

pràcticament resulta equiparat a un director de servei. Podem parlar d’alguns detalls, com el 

fet de premiar amb 3000 €/any al cap d’àrea que coordina les EPE’s, Societats Municipals i 

Fundacions. No seria més coherent que cadascun d’aquests organismes pengés de l’àrea 

amb la qual té relació? O potser que qui ho coordinés fos el gerent sense necessitat de cap 

compensació salarial. No entra això dins les seves atribucions? 

Però, de fet, detalls com aquest, no són massa importants en una modificació de 50 pàgines 

on ho barregen tot per diluir el que pugui no agradar i amb un procés de negociació col·lectiva 

que no ha tractat exclusivament aquest punt. 

Per altra banda, saben que fa mesos reclamem que en aplicació del Codi de Conducta 

treballat per tots i aprovat per vostès en Junta de Govern es produeixin canvis al cap davant 

de la Direcció de Recursos Humans, canvis que no venen i que res tenen a veure amb 

sol·licitar cap obertura d’expedient, ni tan sols informatiu. 

Per acabar, no volem ni pensar que a més de consolidar canvis en l’organització, quan ja 

estem encarats a unes noves eleccions municipals, també vulguin consolidar algunes 

persones en determinats llocs i castigar-ne d’altres amb un ús excessiu de la lliure designació.  

Tampoc compartim aquest interès en afavorir la provisió de diversos llocs utilitzant la mobilitat 

interadministrativa, com si el nostre ajuntament no disposes de personal prou qualificat. 

En resum: No volem ser corresponsables d’afavorir uns en perjudici d’altres i tampoc volem 

ser-ne de deixar una hipoteca organitzativa a un futur govern municipal. 

Tenien temps de fer-ho, i fer-ho cercant consens, però han preferit diluir aquesta hipoteca en 

un llarg expedient, que per altra banda no incorpora la modificació de llocs que no són de 

direcció però que estan pendents de revisió des de fa molt de temps. Només s’ha fet amb la 

Policia Local, amb una càrrega econòmica important que ara ha de suportar el pressupost 

municipal. Càrrega econòmica que amb aquesta modificació torna a créixer, només pel que fa 

a la creació de nous llocs directius. 

És per tot això que no podem donar suport al que avui ens porten a aprovació. 

 
 
 
 

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

que trigant o no, si la modificació és pactada benvinguda serà; el que no és normal és que 

sigui imposada. El temps que es triga és per la negociació. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (3) i corresponent a la regidora no 

adscrita Sarai Martinez (1).   

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

i Unió.  

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del grup 

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

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

(1).  

 
 

 
 
En aquests moments el Sr. Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, es 

reincorpora a la sessió. 

 
 
 

 
CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
18  - APROVACIÓ PROVISIONAL 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: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12 d’abril de 2018, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació dels paràmetres de condicions d’ús de les activitats 
industrials i terciàries, redactada pel servei tècnic municipal, i rectificat l’acord de l’àmbit de 
suspensió de llicències en el Ple de l’Ajuntament de 10 de maig de 2018. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOPB de 26 d’abril i 
23 de maig de 2018, a La Vanguardia de 24 d’abril i 19 de maig de 2018, al tauler d’edictes 
electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública han presentat al·legacions els interessats i pels motius 
següents: 
 
1. Per limitacions en el usos recreatius: 

- El 9 de maig de 2018, Jose Maria Colomer Ribot, SL. 

2. Per delimitació de les franges de seguretat industrial i Disposició Transitòria Segona 
relativa a les mateixes, principalment: 
 
- El 25 de maig de 2018, Vilaseca SA 
- El 25 de maig i el 26 de juny de 2018, Eibon Mataró SA 
- El 25 de maig de 2018, Paul Hartmann SA 
- El 25 de maig de 2018, Multiserveis Iluro SLU 
- El 20 i 25 de juny de 2018, Fajol SL 
- El 22 de juny de 2018, AD Marina Automoción SL 
- El 22 de juny de 2018, Jesuan SL 

 
3. Per incompatibilitat d’usos de la finca del c. Foneria, 19, amb destí a Parc Maresme 

Circular: 
 
- El 18 de juny de 2018, el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 

Maresme 
 

Les al·legacions han estat resoltes i incorporades al document tècnic, a l’apartat Informe 
d’al·legacions, que es notificarà la part interessant a les persones que han presentat 
al·legacions  junt amb aquest acord, el resultat del qual és el següent: 
 
  

 Interessats Resolució 
1 Jose Maria Colomer Ribot, SL Desestimades, es mantenen les limitacions dels 

usos recreatius. 
2 Vilaseca SA 

Estimades en part, en el sentit de suprimir la 
Disposició Transitòria Segona i es desestimen la 
resta d’al·legacions, amb la qual cosa es manté la 
franja de seguretat industrial per ser anterior i 
d’imposició de la normativa sectorial, així com la 
distribució d’usos terciaris i industrials. 

3 Eibon Mataró SA 
4 Paul Hartmann SA 
5 Multiserveis Iluro SLU 
6 Fajol SL 
7 AD Marina Automoción SL 
8 Jesuan SL 
9 Consorci per al Tractament de 

Residus Sòlids Urbans del 
Maresme 

Estimades, de forma que per a poder exercir 
totes les activitats sol·licitades, es modifica la 
qualificació de part de la parcel·la com a Sistema 
Equipament i Infraestructures, en ser un projecte 
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comarcal i de ciutat relacionada amb l’economia 
circular. L’ordenació inclou les condicions de 
l’edificació. 

 
El informes d’altres organismes afectats emesos en el tat del tràmit d’evacuació d’informes a 
altres organismes afectats i serveis de l’ajuntament, ha estat el següent:  
 
- El 26 d’abril de 2018, el Servei de Mobilitat municipal informa favorablement. 
- El 25 de maig de 2018, la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i 

Coneixement, informa favorablement. 
- El 31 de maig de 2018, el Servei de Gestió del Litoral del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, informa favorablement amb la prescripció de dibuixar en tots els plànols la 
línia de domini públic terrestre, la zona de trànsit i la servitud de domini públic terrestre. 

- El 10 de juliol de 2018, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del 
Departament d’Empresa i Coneixement, informa favorablement per complir amb els 
requisits de l’article 13 de la Directiva Europea 2012/18/UE de vetllar pels creixements 
urbans a proximitat dels establiments d’accidents greus (AG en endavant). 

- El 25 de juliol de 2018, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona informa 
favorablement amb consideracions relatives a les reserves mínimes de sistemes per 
transformació global dels usos dels polígons industrials, al règim de disconformitat de la 
DT1a i a l’omissió de la descripció del condicionat (7) als usos industrials I i II.  

- El 14 d’agost de 2018, la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, 
Subdirecció General de Domini Público Marítimo-Terrestre, del Ministeri per la Transició 
Ecològica, informa favorablement amb les consideracions de reflectir les línies de la 
delimitació del domini públic marítim terrestre i de la seva servitud de trànsit, i de recollir 
explícitament la normativa sectorial de costes dels usos en la zona de servitud de 
protecció i d’influència. 

- En relació als Transports Terrestres (carreteres i ferrocarrils), no ha estat presentat 
l’informe sol·licitat el 17 d’abril de 2018, per tant ha transcorregut sobradament el termini 
d’un mes, previst a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, que permet continuar amb la tramitació, d’acord amb l’article 
80.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Els canvis introduïts des de l’aprovació inicial arran dels informes i al·legacions, que no tenen 
la consideració de substancials d’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme (Decret 305/2006), són: 

1. Per estimació d’al·legacions: 
 
- Canvi de qualificació a Sistema d’Equipament Comunitari i d’Infraestructures de 

Serveis Tècnics, clau E-I,  d’una part de la parcel·la amb front dels carres Vapor 
Gordils, Camí de Ca La Madrona i carrer Foneria del polígon de Mata-Rocafonda, en 
virtut de l’al·legació presentada pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids i 
Urbans del Maresme per a la creació d’una instal·lació d’àmbit comarcal per la gestió, 
tractament i reciclatge de residus urbans en un marc d’economia circular sostenible. 
L’ordenació inclou les condicions de l’edificació. 

- Es suprimeix la Disposició Transitòria Segona referida a la regulació directa dels usos 
de les parcel·les afectades per les franges de seguretat industrial. Si més no, les 
autoritzacions d’obres i activitats en el sòl afectat, serà objecte d’informació prèvia per 
l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial. 
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- En conseqüència s’afegeix el segon paràgraf de l’article 300.5 i 300.6 de les NNUU del 
PGO. 

 

2. Per informes sectorials: 
 
- Es grafien les línies de ribera de mar en els plànols O.1 i O.2. 
- Es grafien les línies d’edificació de les carreteres afectades en els plànols O.1 i O.2, en 

previsió de l’informe que pugui emetre la Direcció General de Carreteres. 
- S’afegeix a la Memòria l’apartat 1.4 relatiu a la justificació de reserves mínimes de 

sistemes derivats de la transformació global dels usos. 
- S’elimina el tercer paràgraf de la Disposició Transitòria Primera referit a autoritzacions 

de nova edificació en parcel·les que no han esgotat l’edificabilitat.  
- S’afegeix en el quadre d’usos de l’àrea terciària (per errada material), el text 

condicionant d’ús industrial I i II: (7) Usos industrials dominants. S’admetran en locals 
preexistents menors de 200 m2. 

 

3. Per la introducció d’altres aspectes de contingut conceptual i normatiu vinculat a les 
autoritzacions de les activitats en els polígons, relatius a: 
 
a) Adaptar la qualificació de sòl per Sistema d’Infraestructures i Serveis Tècnics i 

compatible amb Sistema d’Equipament en el polígon de Mata–Rocafonda, per fer 
possible la implantació d’un programa de “Economia Circular”. 

b) Incorporar la correcció d’errada per la vigència d’un Estudi de Detall de reordenació 
volumètrica aprovat en el 1989,  de la parcel·la núm. 8 del Pla Parcial del polígon 
industrial Mata–Rocafonda 

c) Adequar normativament la innecessarietat de tramitar un Estudi de Detall pel 
desenvolupament de les activitats en parcel·les de més de 2000 m2 en la “Zona 
Indústria urbana entre mitgeres”, clau 2a i subzones amb clau 2a1. 

 
Es modifiquen els articulats de la normativa, següents: 
 
- Article 1.f i 1.i 
- Article 5. articles 301 i 285 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
- Article 7. Disposició Final 

 
Vist l’informe jurídic; els articles 273, 274.1 i 281.1 de les Normes urbanístiques del Pla 
general d’ordenació urbana; els articles 65, 79, 85.5, 96, 100 i DA2a del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; els articles 7.1 i 18.2 del 
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl 
i rehabilitació urbana; els articles 5 i 13.2 de la Directiva Europea 2012/18/UE; els articles 5, 
6.1 i 14 del Reial Decret 840/2015 de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control 
dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses; l’article 
7.3 de la Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes; les Instruccions 8/2007 SIE i 3/2011 DGEMSI; l’article 80.4 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 
52 i 114.3.k) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació dels 
paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, redactada pel servei 
tècnic municipal, amb les esmenes introduïdes arran dels informes sectorials, la resolució 
d’al·legacions i de millora de la normativa. 
 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, d’acord 
amb el contingut del document “Informe d’al·legacions” que forma part del document tècnic, a 
més d’adjuntar-lo a la present proposta i que forma part de la mateixa a tots els efectes, del 
qual es notificarà la part interessant que correspongui a cadascuna de les persones que han 
presentat al·legacions. 
 
Tercer.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 

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

es segueixen posant pegats en comptes de replantejar una bona política d’espais industrials 

de la ciutat.  Això demostra la deixadesa de funcions i les poques alternatives que es donen 

de nous espais que obliga a que les empreses busquin altres llocs per establir-se, per tant ens 

abstindrem. 

 

 

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

que votaran favorablement perquè troben la proposta raonable, però dir que el polígon és la 

zona mes degradada de la ciutat si el comparem amb els polígons de Mataró de la banda de 

Barcelona, creixen negocis com les benzineres sense personal, en aquest polígon no n’hi ha 

cap, això deixa veure la manca d’activitat que hi ha i la poca oportunitat de negoci, amb naus 

que estan en estat deplorable. Per tant votarem a favor però donant aquest toc d’atenció.   

 

 

 

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

Ciudadanía, exposa que votaran favorablement, però ens preocupa les molèsties que pugi 

causar la planta de reciclatge de Rocafonda, com els mals olors, que podria augmentar el 

nivell de degradació del polígon. Per tant ja que s’ha de modificar la parcel·la s’hauria de tenir 

en compte tots els elements de control mediambiental. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

favorable, a la força derivat de la preocupació que tenim per l’instal·lació d’un prostíbul, 

d’aquesta forma es podrà regular el tipus d’activitat i la proximitat a zona urbana residencial. El 

que no es va dir és que la delimitació de franges de seguretat industrials que afectava a 

moltes industries sense que elles ho sabessin a partir de 150 metres de la parcel·la de DHL 

que emmagatzemava material perillós restringint els usos futurs i el valor de les naus; aquesta 

disposició ha estat suprimida de manera que l’Ajuntament no regularà directament  els usos 

d’aquestes franges de seguretat perquè correspon a la Generalitat. Votarem a favor perquè en 

línees generals és una bona cosa per a tothom. 

 

 

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

Cultura, aclareix primerament que aquesta planta de residus no genera olors i no té 

tractament orgànic, el que farà serà generar llocs de treball. Vull matissar al Sr. Teixidó que sí 

em sento interpel·lada per estar al costat de totes les persones afectades per aquesta franja 

de seguretat, ja vam parlar de que les franges de seguretat provenen d’una transposició de 

normativa europea, SEVESO, el que queda pendent és el desenvolupament del reglament. 

Juntament amb el departament d’Urbanisme he mantingut reiterades reunions amb el 

Secretari de la Direcció de Seguretat Industrial Sr. Palacín demanant-li que les instruccions 

tècniques es facin amb una interpretació el màxim flexible i per això ens hem ofert a la 

Generalitat per desenvolupar el reglament. No puc prometre el que no puc fer, no puc canviar 

cap instrucció ni cap llei europea. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als regidors/es no 

adscrits/es (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya.    

 
 

 

19  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 

DEL SECTOR MARESME-TOLÓ. 

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

Cultura, presenta la proposta següent 

 
“La Junta de Govern Local, el 25 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pla de millora 
urbana sector Maresme–Toló, promogut per Spay Developments, amb una sèrie de 
prescripcions tècniques relacionades a l’informe dels arquitectes municipals de 14 de juny de 
2018.  
 
El Pla de millora urbana ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes,  
mitjançant publicació al BOP de 6 d’agost de 2018, al diari La Vanguardia d’1 d’agost de 2018, 
al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública s’ha presentat una al·legació de Cristiana Roca Oromi, que 
presenta escriptura de la propietat, amb plànol, d’una superfície dins de l’àmbit que en el 
projecte i en el cadastre consta incorporada a la finca de la promotora Spay Developments, 
parcel·la 3.  
 
L’al·legació ha estat acceptada i recollida al PMU modificat, per part de la promotora i 
afectada per la discussió de la propietat, en quant ha incorporat com a propietària de la 
superfície reivindicada a Cristina Roca Oromi, com a parcel·la 5 de 44,50 m2 de superfície, 
amb un 0,714% de coeficient de participació. 
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat el següent:  
 
- El 27 d’agost de 2018, el Servei de Desenvolupament Sostenible municipal presenta 

informe favorable amb observacions pels projectes constructius relatives a mesures 
relatives al soroll i l’eficiència energètica. 

- El 15 d’octubre de 2018, la Direcció General de Comerç, presenta informe favorable 
condicionat a establir un sostre comercial màxim, el qual haurà de ser inferior al 50% de 
l’edificabilitat total del sector. 
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- El 19 d’octubre de 2018, el Servei de Mobilitat municipal, presenta informe favorable amb 
alguna observació. 

- El 8 de novembre de 2018, PUMSA presenta informe favorable de viabilitat econòmica 
amb una prescripció i observacions.  

- Els informes sol·licitats al Departament de Territori i Sostenibilitat, relatius a Medi Ambient, 
Mobilitat i Transport terrestre, no han estat tramesos en el termini establert d’un mes, per 
tant es pot prosseguir amb les actuacions, d’acord amb l’article 85.4 del DLeg. 1/2010, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 80.4 de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement les modificacions, que consisteixen en: 
 
1. El compliment de les prescripcions tècniques establertes a l’aprovació inicial. 
2. Incorporació de les consideracions dels informes municipals i de PUMSA en relació a la 

mobilitat, l’avaluació econòmica i la documentació ambiental.  
3. Incorporació de les limitacions establertes a l’informe de la Direcció General de Comerç. 
4. Modificació de l’estructura de la propietat arran de l’al·legació de Cristina Roca Oromi 
5. Altres variacions resultat de l’evolució del projecte edificatòria i de les consultes avançades 

amb el Servei d’Espais Públics municipal pel tractament i urbanització del futur espai 
públic. 

 
L’apartat 2.7 de la Memòria del PMU detalla els canvis introduïts des de l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe jurídic, l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme; l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i l’article 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana sector Maresme–Toló, promogut 
per Spay Developments, amb les modificacions introduïdes arran dels informes emesos 
municipals i dels organismes afectats amb competències sectorials, de l’al·legació formulada i 
d’altres fruit de l’evolució del projecte d’edificació, que consten detallades a l’apartat 2.7 de la 
memòria. 
 
Segon.- Estimar l’al·legació presentada per Cristina Roca Oromi amb reconeixement de la 
propietat reivindicada. 
 
Tercer.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que el sòl és un bé escàs que s’ha de lligar als valors d’us de la ciutadania. El 

problema que hi ha és que el valor de canvi especulatiu és una font principal de finançament 

de les arques municipals. En els darrers quatre anys els nous sectors de creixement urbanístic 

residencials com l’Eix Herrera, Tecnocampus, Lepant, Av. Maresme, Porta Laietana - Iveco 

Pegaso, esgoten el sòl urbà en detriment d’usos estratègics com el desplegament universitari 

del Tecnocampus i afavoreixen la construcció d’habitatges d’alt standing per gent d’alt poder 

adquisitiu i no per a la gent treballadora que necessita un habitatge assequible, no es pot 

créixer a qualsevol preu sense tenir en compte els costos socials, és inacceptable, ¿qui tindrà 

accés als 70 pisos del carrer Toló - Av. Maresme ? No serveis de res que després es destinin 

500.000€ més als pressupostos de política d’habitatge si estan alimentant l’especulació i 

l’exclusió. El que demostra és que aquest presumpte gir cap a l’esquerra és una estafa, el 

Mataró ideal pel PSC és una ciutat inhabitable per a la majoria, per tant votarem en contra 

d’aquest injustificat creixement residencial perquè no respon a les necessitats del barri de 

l’Habana ni a les necessitats de la ciutat. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que aquesta intervenció urbanística millorarà aquesta zona que s’estava 

degradant; en quant a l’alt preu de la vivenda no podem fer res, és el que mana el mercat,  

sobretot a l’interior de les rondes. Votarem a favor. Vull recordar que aquesta zona era molt 

dinàmica, amb empreses de metall i compra venda de vehicles com Prades, Fogaroles, etc.. 

tot aquest sector potent de concessionaris ha desaparegut i reflecteix el Mataró que ja no som 

i hauríem de pensar quin Mataró volem ser. 

 

 

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

serà d’abstenció. No sabem sí ja s’han atès les recomanacions derivades de l’informe de TMB 

de prendre algunes mesures per la mobilitat com en la senyalització, línees de transport, etc.. 

i. Haurà 70 vivendes 16 de protecció oficial amb el preu que marca per a la nostra zona és de 

1.900€/m2, 8 pisos de preu concertat amb preu de mercat, on des d’aquí demanarem al 

govern el compliment del compromís que fa un mes es va aprovar en la proposta de resolució 

de preu de vivenda assequible per a les noves promocions.   
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura respon que la densitat màxima de 93 habitatges en el projecte serà de 66, dels quals 

44 seran de renta lliure i 16 de protecció oficial i 6 de preu concertat. L’aprofitament mig del 

10% per la cessió d’un local  d’obra acabada de mes de 400m/2 amb 1o 2 habitatges més 

de protecció oficial. Recuperarem la zona verda davant dels blocs i tindrem aquest local en 

el Camí Ral que donarà servei a l’Associació de Veïns de l’Havana pel casal de gent gran.  

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i 

corresponent als regidors/es no adscrits/es (2). 

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

d’Unitat Popular.  

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

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

grup municipal VOLEMataró (1) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIM DE SERVEIS DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
Servei de Mobilitat 

 
20  - APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MOBILITAT URBANA 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
“Relació de fets 
 
1. L’any 2005 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró com a document d’anàlisi 
global de la mobilitat i de definició dels principis i línies d’actuació sectorials per a cada forma 
de mobilitat, d’acord amb model de mobilitat definit en el Pacte per a la Mobilitat de Mataró de 
2001. 

 
2.  En data 5 de juliol de 2016 es va signar el Pacte per la Mobilitat de Mataró, subscrit per tots 
els grups municipals i la regidora no adscrita, en el qual s’estableixen els criteris compartits 
per engegar el camí per equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb un espai urbà de 
qualitat i una ciutat saludable, d’acord amb les següents línies estratègiques de treball: 
 
-  Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària 
-  Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient 
-  Gestionar l'aparcament i el sistema viari per dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe 
-  Adoptar mesures per garantir la seguretat viària. Fomentar hàbits i entorns més segurs 
i accessibles 
-  Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transports i a la mobilitat 
-  Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies 
-  Completar i millorar les infraestructures d'accés i mobilitat de la ciutat 
-  Propiciar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, 
conscienciació i informació. 
 
3. El Pla de mobilitat urbana sostenible de Mataró suposa un pas endavant en la planificació 
de la mobilitat de la ciutat, en el desplegament del Pacte per la Mobilitat de Mataró signat l’any 
2016, erigint-se com un compromís d’acció per assolir una mobilitat segura, eficient i 
sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa a la mobilitat, convertint la 
ciutat i el seu entorn en un espai idoni per a viure. Aquest Pla es desenvolupa a partir dels 
següents quatre objectius: 
 
-  Mantenir el dinamisme social i econòmic de la ciutat 
-  Ser sostenible i respondre als criteris en el marc de l’Agenda 21 
-  Vetllar per la Seguritat Viària 
-  Garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes 
 
Aquests objectius es concreten mitjançant una sèrie de línies estratègiques que alhora es 
desenvolupen mitjançant un total de 60 actuacions amb un cost d’implementació estimat total   
de 46.954.627,00 € per al període de 2019 a 2024. 
 
La redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de Mataró  ha comptat amb un ampli procés 
de participació que ha cercat el consens entre tots els agents socials, mitjançant la 
presentació als diferents Consells sectorials implicats en aquest àmbit i en els sis Consells 
Territorials, així com a la Taula de Mobilitat del PMU expressament constituïda. El treball s’ha 
desenvolupat en diferents jornades de treball on hi ha participat els tècnics municipals i és fruit 
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de les aportacions realitzades pels grups municipals, agents socials, col·lectius, entitats i 
ciutadania. 
Informe del Cap del Servei de Mobilitat, l’informe jurídic  i el de la Intervenció de Fons,  
 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, preveu que els plans de mobilitat 
urbana són els document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 
municipis de Catalunya. 
 
La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments. 
L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, 
d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de 
prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 
El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions 
establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit.  En aquest sentit l’apartat 5è de 
l’esmentat article 9 determina la necessitat que, abans d’aprovar el pla de mobilitat urbana, 
l’autoritat territorial de mobilitat informi sobre la coherència del pla i l’adequació als objectius 
del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona . 
 
L'article 5 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, que estableix que els plans de mobilitat urbana són 
objecte d'avaluació ambiental i la Llei 21/2013, 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró, que conté els 
següents documents: 
 
Document I. Memòria. Volum 1/5.Introducció i anàlisi Territorial i socioeconòmica 
Document I. Memòria. Volum 2/5. Anàlisi de l’oferta 
Document I. Memòria. Volum 3/5.Anàlisi de la demanda del sistema de transport. Externalitats 
del sistema de transport.  
Document I. Memòria. Volum 4/5. Diagnosi participada de la mobilitat. 
Document I. Memòria. Volum 5/5. Establiment d’objectius i anàlisi d’alternatives. Propostes 
d’actuació de l’alternativa triada. Indicadors de seguiment. 
 
Segon.- Sotmetre el text aprovat inicialment del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de 
Mataró, a informació pública per un període de 45 dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, als efectes 
que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o 
suggeriments.  
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. “ 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, diu que el pla ha trigat molt a arribar al ple, 

vol que el pla de mobilitat sigui amb qualitat i al servei de la ciutadania i on el vianant sigui el 

protagonista, per tant volem un canvi de cultura de la mobilitat i el pla ho recull, els carrers no 

només han de servir per la circulació dels vehicles sinó també per altres models sans i 

sostenibles i esperem que no es trigui massa en començar. 

 

 

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

aquest pla de mobilitat ha estat molt esperat però creiem que segueix apostant per l’ànsia 

recaptadora de les zones blaves, i justament això va ser una condició que es va demanar 

entre altres per votar el pla favorablement. Les zones regulades en calçada i de pagament no 

faciliten la rotació i mobilitat de vehicles, sinó la recaptació que fa l’administració pública i 

local. Podrien posar un preu simbòlic si de veritat volen mobilitat a la zona blava, o be regular-

la amb un control d’horari, no de pagament. Hem fet moltes esmenes per fer una ciutat millor 

com l’inversió en el transport públic, la regulació de zones de càrrega i descàrrega, visibilitat 

dels passos de vianants, punts negres detectats, facilitar la mobilitat d’entrada i sortida dels 

centres educatius, propostes de dèficit d’aparcament, problemàtica dels cotxes abandonats 

etc. Veiem que algunes si hi son en el pla però d’altres no, per això ens abstindrem. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que el pla de 

mobilitat era una proposta de programa i l’estan batallant des del 2015. El que tenim està 

obsolet i només dona pèrdues, això s’ha de tenir en compte. Ens ha costat molt portar aquest 

pla fins aquí i esperem que la dotació pressupostaria també l’acompanyi. S’ha presentat en el 

últim moment del mandat quan ja s’arrossegava de fa temps i no ho passem per alt. Veníem 

amb la idea de votar si. Hem treballat molt i vull donar les gràcies a Miquel Angel que junts 

hem donat idees, aportacions, propostes, etc. Però els ha faltat valentia i compromís i per això 

ens abstindrem però esperem que el pla tiri endavant ja que no surt la dotació pressupostària i 

és amb la dotació com és fan realitat les estratègies de ciutat. 

 

 

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

el pla de mobilitat te moltes mancances però és un document necessari per fixar uns criteris 

mínims, ha arribat tard i amb unes previsions d’inversió poc realista. La seva tramitació es va 
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encallar per diferències en el tema del transport públic, però la paradoxa és que a sis mesos 

de les municipals encara no tenim ni pla de mobilitat ni el nou contracte del Mataró bus, el 

govern de PSC només ha marejat la perdiu. S’ha de tenir en compte també que els objectius 

macro del pla parteixen de la diagnosi de 2014 i amb els canvis que han hagut aquest 

indicadors ja estan obsolets. No es pot modificar de forma autista els plans de mobilitat i 

urbanisme, han d’anar entrellaçats amb urbanisme, legislació, sobirania energètica, comerç, 

etc..Per això demanem un pla de mobilitat supramunicipal amb criteris d’equitat i sostenibilitat, 

ara mateix el que tenim és insuficient i amb dades errònies com el tema d’ El Corte Inglés, 

això s’ha de revisar. Volem afavorir els carrers per als vianants, el 80% dels desplaçaments 

dels no residents són amb cotxe i això s’ha de restringir, perquè són els que ocupen de 

manera abusiva els carrers, compromís a suprimir les barreres arquitectòniques, millora de 

l’accessibilitat, etc. També dir, que s’ha d’esmenar el fet de les 5 propostes refusades pels 

carrils bici, fins quan hem d’esperar ara? Calen horaris concertats per les zones de càrrega i 

descàrrega, projectar aparcaments dissuasoris per les persones foranies que ens visiten, fora 

del perímetre del centre, i agafar exemple d’altres com les propostes tarifàries dels 

aparcaments blaus de Granollers. Ens preocupa molt que les inversions s’executin més enllà 

del 2022 i per tant molt de fum. 

 

 

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

agraeix la feina de Miquel Angel Moll que ha portat tot el treball de la consultora i hem après 

tots molt. El pla ha trigat massa però ja el tenim. Ens agradaria abstenir-nos però votarem a 

favor per no retardar-ho mes, i que passi com l’aprovació inicials dels pressupostos que no es 

va aprovar i per tant no s’han pogut debatre. Compartim el fet de fer una ciutat mes amable 

pels vianants però no que es faci a costa de fer la vida impossible a la resta d’usuaris com 

s’ha fet a Madrid. Fa pocs dies es parlava d’una nova estació de tren, això ens canviaria 

totalment el pla de mobilitat, creiem que hi ha deficiències greus, que no està ben resolt ni 

pels desplaçaments dels que venen ni dels que surten fora de la ciutat a estudiar o treballar, 

també em pregunto que passarà amb el tram de la N-2, si aquest tram serà de titularitat 

municipal i si la Generalitat ens pagarà per poder reformar-ho. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, creu que el pla inicial és correcte, nosaltres presentarem alguna esmena però 

intentarem que el pla de mobilitat compagini dos realitats contradictòries com l’ús del cotxe 

com a dret legítim dels ciutadans, amb el desig que tots compartim d’una ciutat amable i 

sostenible, esperem solucionar-ho en el tràmit d’al·legacions.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, felicita a l’equip de 

l’empresa DOYMO que ha impulsat aquest pla amb les diferents propostes i aportacions fetes. 

El govern ens ha fet perdre la motivació i la il·lusió, perquè al juliol de 2016 es va aprovar el 

pacte de mobilitat per unanimitat i no s’ha presentat fins ara aquestes alçades del mandat, 

amb excuses per les iniciatives d’altres grups municipals. No ha hagut inconvenients per fer 

aparcaments nous, proposta del PP amb el permís de SABA, al costat de l’Hospital, l’altre que 

es farà al Nadal com a recolzament del centre, quan han volgut s’han  presentat les targetes 

de transport locals, noves taxes per càrregues i descàrregues, s’ ha allargat el Mataró Bus, tot 

això no ha ajudat a mantenir la il·lusió. No s’ha parlat del l’objectiu de capitalitat, del de 

comerç, tampoc hem parlat de les connexions interurbanes, espero poder resoldre-les en el 

període d’al·legacions, per això ens abstenim.   

 

 

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

abans de començar i com han fet altres grups, volem fer un agraïment a tots els tècnics de la 

casa i de l’empresa DOYMO, per la feina feta. Així com també a totes aquelles persones que 

van participar a la primera fase de diagnosi, feta el mandat passat quan la companya Núria 

Calpe era la responsable política de l’àrea.  

Entrant en matèria, comencem per dir que ens trobem amb un Pla de Mobilitat que també 

arriba tard, ho ha dit el mateix regidor responsable en la seva intervenció. Desprès que hagin 

passat més de dos anys de la presentació en aquesta mateixa Sala, el dia 5 de Juliol de 2016, 

del Pacte per la Mobilitat i el seu Decàleg, que ja va representar una sortida endavant. 

Segurament hem de fer autocrítica, atès que en aquell moment formàvem part del govern i en 

som corresponsables, però tots plegats hem de reconèixer que ja en aquell moment el que 

esperàvem era el Pla que avui es porta al Ple. Un Pla de Mobilitat amb poca o nul·la presència  

de debat als Consells Territorials, autèntics òrgans de participació per la seva validació. I per 



 63 

mostra el Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, reunit ara fa pocs dies (desprès de 

6 mesos de no convocar-se), on el Pla de Mobilitat, tot i que figurava a l´ordre del dia, no es va 

tractar. Tan de bo, com es descriu a la proposta del Pla, el Consell de Mobilitat sigui un òrgan 

prioritari en la gestió, execució, seguiment i avaluació del Pla, però permetin-me que veient 

aquests antecedents, si depèn de vostès, en puguem tenir dubtes.  

Com ja he dit, un Pla que arriba molt tard, a final de legislatura, amb un cost econòmic difícil, 

pràcticament impossible, de complir pels governs municipals futurs. Estem parlant d’un cost 

aproximat de 47.000.000 € amb un calendari d’inversions en el període 2019-2024. 

Un Pla que té per objectiu fer una ciutat millor, més agradable i més sostenible, prioritzant i 

marcant uns objectius fins l´any 2024 com l’augment percentual dels desplaçaments a peu o 

en bicicleta (50%), la utilització del transport públic (15%) i la disminució del vehicle privat 

(35%). Tot això està molt bé però aquest govern ja te pensades polítiques efectives per 

aconseguir els objectius descrits al Pla? 

Un Pla molt ben elaborat tècnicament, és cert, però que caldrà veure com es desenvolupa 

amb l’escassa reflexió i debat polític que ha impulsat aquest govern, tot i el temps que ha 

tingut per fer-ho. Un Pla que manté interrogants en quan a la seva relació amb el transport 

públic de passatgers, el Mataró-Bus, i el seu nou contracte, amb el Pla d´Impuls del Centre i la 

proposta “Mataró, ciutat ideal” guanyadora del concurs de idees, i amb la relació entre 

vianants, ciclistes i nous mitjans per desplaçar-se com patinets elèctrics o bicicletes 

elèctriques, així com amb l’anunci d’un canvi d’ubicació de l’estació del ferrocarril. Un Pla de 

Mobilitat que no hauria de convertir-se en paper mullat i les accions que proposa han de ser 

realistes i capaces de tirar-se endavant. Tenim certs dubtes en algunes d’elles com la 

construcció i posterior comercialització d’aparcaments municipals. Que no ens trobem amb 

pàrquings públics infrautilitzats i amb poca ocupació com el d’algun cas ja existent. 

Un Pla que ha de venir acompanyat i recolzat d’un element polític imprescindible que és la 

conscienciació social. Ser capaços d’explicar que Mataró és la ciutat de tots, i que tots tenim 

responsabilitat perquè aquesta ciutat sigui millor, més habitable i més sostenible. I aquí els 

responsables municipals hi tenen molt a dir, i han de ser divulgadors d’aquest missatge; 

missatge que sobretot haurà d’anar dirigit als més joves, perquè, ells en seran d’aquí uns anys 

els actors protagonistes.  

Encara calen moltes hores de feina i sobretot de debat polític perquè aquest sigui el Pla de 

tots, que hauria de ser-ho per la seva repercussió en polítiques futures. 
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En resum, ens trobem davant un Pla de Mobilitat que ens genera molts dubtes perquè, a més 

d’arribar tard, li ha mancat debat polític, presentant-se a final de mandat, suposarà una 

hipoteca per a futurs governs municipals, neix amb contradiccions amb altres elements bàsics 

com són el nou contracte del Mataró Bus i l’execució del projecte Mataró ciutat ideal, i en la 

darrera fase no ha tingut la participació desitjable i necessària dels òrgans de participació 

ciutadana. I es per tot això, que se’ns generen els dubtes, però tenint en compte la necessitat 

de disposar d’un nou Pla de Mobilitat, que donarem un marge de confiança i el nostre vot serà 

d’abstenció a l’espera de veure quines aportacions rep en el període d’exposició pública, així 

com de poder participar en el debat polític que ara no hem pogut fer. 

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

transmet un missatge del regidor Esteve Martinez que avui no pot ser-hi present, agraïnt a 

ERC i Volem Mataró per haver-li convidat a participar a les propostes del pla mobilitat. També 

a Miguel Angel Moll per la seva professionalitat, pedagogia i paciència. Vull agrair als regidors 

Núria Calpe i Núria Moreno que m’han precedit en aquest pla i a tots els grups municipals pel 

seu treball,  a DOYMO i a tots els tècnics que han participat.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent a la 

regidora no adscrita Sarai Martinez (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 14,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1)  i corresponent al regidor no 

adscrit Victor Paramés (1).  
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En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Ignasi Bernabeu i el Sr. Joaquim 

Camprubí, regidors del grup municipal d’ERC-MÉS, José Manuel López, portaveu del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita Sarai Martinez. 

 
 
 
 
 

Servei de Protecció Civil 
 

21  - APROVAR INICIALMENT EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

MUNICIPAL DAVANT EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

SOBRE EL MEDI AMBIENT I LA SALUT (PCAMAS) I ELS PROTOCOLS 

ESPECÍFICS MUNICIPALS (PEM) DE LA CAVALCADA DE REIS, 

CARNESTOLTES, PROCESSONS DE SETMANA SANTA, FIRA, SANT 

JOAN I SANTES. 

 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
 

“Relació de Fets  
 
1. L’any 1996 es va elaborar el primer Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró. 
Posteriorment s’han fet tres revisions que han estat aprovades pels Plens dels anys 2001, del 
2007, del 2011.  Es va elaborar la 4ª revisió i, en data 25 de maig de 2017, la Comissió de 
Protecció de Catalunya va homologar el Document únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM), que incloïa els següents Plans d’Actuació Municipal (PAM): Incendis forestals, 
Inundacions, Nevades, Risc sísmic, Risc Químic (establiments amb substàncies perilloses), 
Accidents en el transport de mercaderies perilloses i Contaminació d’aigües Marines . 
 
2. Enguany s’han redactat el Protocol d’actuació davant episodis de contaminació atmosfèrica 
sobre el medi ambient i la salut i els PEM’s de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, 
Processons de Setmana Santa, Fira d’atraccions, Sant Joan i Les Santes  per incloure’ls al 
Document Únic de Protecció Civil Municipal de Mataró, amb l’objectiu d’assolir els aspectes 
següents: 
− Donar compliment a la normativa de Protecció Civil 
− Possibilitar una millora dels serveis de  prevenció al terme municipal de Mataró. 
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− Recollir documentalment tota la informació existent sobre els recursos humans i materials 
que col·laboren, o poden col·laborar, en el manteniment i la millora de la seguretat i la 
prevenció. 

− Adaptar i dimensionar el contingut dels plans de protecció civil en funció dels riscos de què 
puguin ser objecte i de la seva capacitat tècnica i funcional. 

− Facilitar l’activació dels diferents grups d’actuació 
− Preparar i educar a la població en l’autoprotecció, amb capacitat de resposta individual, 

com a forma de prevenció davant un risc o sinistre. 
 
3. La Comissió Municipal de Protecció Civil, reunida el 9 de novembre de 2018, ha informat 
favorablement el contingut del Protocol d’actuació davant episodis de contaminació 
atmosfèrica sobre el medi ambient i la salut  (PCAMAS) i dels  Protocols Específics Municipals 
(PEM) de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, Fira 
d’atraccions, Sant Joan i Les Santes. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya preveu que els 
municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta 
població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur 
situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la 
coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els 
plans bàsics d'emergència municipal són aprovats  
pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe 
previs de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya. 
 
L’article 3 del  Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per 
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, estableix que els 
municipis que han d’elaborar plans de protecció civil han de redactar el Document únic de 
protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del 
municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents 
plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret, sens perjudici del 
que estableixi la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció. 
 
L’article 6 de l’esmentat Decret 155/2014,  preveu que els plans de protecció civil municipals 
s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es produeixen, i també 
s’han de revisar cada quatre anys a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa. La 
revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s’ha d’aprovar i 
homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials, 
adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels plans 
realitzades en els últims quatre anys.  
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Protocol d’actuació davant episodis de contaminació 
atmosfèrica sobre el medi ambient i la salut (PCAMAS) i els Protocols Específics Municipals 
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(PEM) de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, Fira, Sant Joan 
i Santes, continguts als documents adjunts.  
 
Segon.- Sotmetre el text aprovat inicialment del Protocol d’actuació davant episodis de 
contaminació atmosfèrica sobre el medi ambient i la salut (PCAMAS) i els Protocols Específics 
Municipals (PEM) de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, 
Fira, Sant Joan i Santes, a informació pública per un període de 30 dies hàbils, comptats des 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, als efectes que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  
formular al·legacions i/o suggeriments.  
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.  
 
Tercer.- Donar trasllat del document aprovat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
per a l’homologació del Protocol d’actuació davant episodis de contaminació atmosfèrica 
sobre el medi ambient i la salut (PCAMAS) i els Protocols Específics Municipals (PEM) de la 
Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, Fira, Sant Joan i Santes, 
d’acord amb la legislació en matèria de protecció civil.” 

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (21). 

 
 
 
 

En aquests moments es reincorporen a la sessió el Sr. Ignasi Bernabeu i el Sr. Joaquim 

Camprubí, regidors del grup municipal d’ERC-MÉS, el José Manuel López, portaveu del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita Sarai Martinez. 

 
 
 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció d’Ensenyament 
 
22  - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA 

D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“Relació de fets 
 
1. Les Escoles Bressol Municipals són un instrument clau en el foment de les polítiques 
d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies en l’àmbit de l’educació. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró crea, el mes de maig de 1979, la Xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals, que actualment està integrada per 9 escoles, amb l’objectiu primordial de 
l’educació integral dels infants, considerant l’educació dels infants de 0 a 3 anys com a factor 
de canvi i de cohesió social i la voluntat de que les famílies de Mataró disposin de serveis 
suficients i de qualitat. 
 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 14 de juny de 2018, aprova el 
“Protocol General d’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals”, que té com a objectiu 
formalitzar la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) i establir el marc general i els 
principis que regiran la Xarxa d’Escoles bressol municipals, i serà l’instrument de referència 
per tal de regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi 
adhereixin. 
 
4. La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació de la primera infància. La 
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el conjunt 
de suports econòmics, tècnic i formatius en el marc de la Xarxa. 
 
5. En data 22 d’octubre de 2018, la Cap de Secció d’Educació Infantil proposa l’adhesió de 
l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 6.1 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, exclou de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els convenis que d’acord amb les normes específiques que 
els regulen, subscrigui l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat, sempre que el seu subjecte no estigui comprés en els dels contractes que regula 
aquesta Llei o en normes administratives especials. 
 
La disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que 
les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les persones físiques o jurídiques 
subjectes a dret privat es regeixen per la legislació específica i, si no n’hi ha; per les 
disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes en que sigui aplicable. 
 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS); en particular els seus articles 303 a 311, que 
despleguen abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden 
subscriure els ens locals. 
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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals correspon 
al Ple municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’escoles bressol municipals 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Escoles bressol municipals.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

23  - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA 

D’ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“Relació de fets 
 
1. La formació de persones adultes és clau per a la consecució de l’objectiu de donar resposta 
a tota la població adulta, prioritzant aquells col·lectius amb menys instrucció que es poden 
trobar en situacions d’exclusió o precarietat. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró disposa d’una escola municipal per a persones adultes, el CFA 
Can Noè, amb l’objectiu de donar cobertura a les necessitats, molt diverses, de la població 
adulta de la ciutat. 
 
3. En data 6 de febrer de 2015, la Diputació de Barcelona va aprovar la constitució de la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA). 
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4. Aquesta Xarxa té com objectiu posar en valor l’educació al llarg de la vida i la formació de 
les persones adultes a partir de la contribució dels ens locals en la seva definició i promoció; 
compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència que duen a terme les escoles municipals 
de persones adultes; visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres 
d’assoliment de competències per a la millora de la qualificació professional i el 
desenvolupament personal. 
 
5. En data 22 d’octubre de 2018, la Cap de Secció de Programes Educatius proposa l’adhesió 
de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA). 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 6.1 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, exclou de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els convenis que d’acord amb les normes específiques que 
els regulen, subscrigui l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat, sempre que el seu subjecte no estigui comprés en els dels contractes que regula 
aquesta Llei o en normes administratives especials. 
 
La disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que 
les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les persones físiques o jurídiques 
subjectes a dret privat es regeixen per la legislació específica i, si no n’hi ha; per les 
disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes en que sigui aplicable. 
 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS); en particular els seus articles 303 a 311, que 
despleguen abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden 
subscriure els ens locals. 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals correspon 
al Ple municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’escoles municipals de 
persones adultes de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’escoles municipals de persones adultes.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 



 71 

24  - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA 

D’ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 

 

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

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 
“Relació de fets 
 
1. Les escoles municipals de música, les escoles de música i dansa i les escoles d’art, són 
instruments clau en el foment de les polítiques d’educació artística i cultural dels municipals i 
territoris i que aporten un valor educatiu i influència en l’èxit escolar, un servei a la comunitat, 
promovent la participació i la cohesió social i eines per assolir els objectius culturals i socials. 
 
2. L’any 2009 l’Ajuntament de Mataró crea l’Escola Municipals de Música, amb l’objectiu de 
facilitar a tota la ciutadania espais i propostes per fer música de manera pràctica i creativa, 
així com recollir, donar resposta i acompanyar els interessos i les necessitats expressives dels 
ciutadans en l’àmbit de la música. 
 
3. L’Escola Municipal de Música és un centre obert, dinàmic i creatiu, pensat per servir a les 
persones, que afegeixen valor cultural a la ciutat a partir de pràctiques educatives de qualitat, 
diverses i innovadores. 
 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 14 de juny de 2018 aprova el 
“Protocol General d’Adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts”. La finalitat 
d’aquesta Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que promogui i 
consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació artística. 
 
5. En data 22 d’octubre de 2018, la Cap de Secció de Programes Educatius proposa l’adhesió 
de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 6.1 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, exclou de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els convenis que d’acord amb les normes específiques que 
els regulen, subscrigui l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat, sempre que el seu subjecte no estigui comprés en els dels contractes que regula 
aquesta Llei o en normes administratives especials. 
 
La disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que 
les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les persones físiques o jurídiques 
subjectes a dret privat es regeixen per la legislació específica i, si no n’hi ha; per les 
disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes en que sigui aplicable. 
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El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS); en particular els seus articles 303 a 311, que 
despleguen abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden 
subscriure els ens locals. 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals correspon 
al Ple municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’escoles municipals de 
música de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’escoles municipals de música.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

25  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA AL SERVEI 

DE TRANSPORT INTERURBÀ DE PASSATGERS ENTRE MATARÓ I 

BARCELONA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 
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“El degoteig d’informacions sobre les deficiències del servei de transport de passatgers de 
l’Empresa Casas és constant. Dia si i dia també, els usuaris (persones de totes les edats que 
van a treballar o a estudiar amb aquest mitjà de transport públic) manifesten les seves queixes 
per un servei que no els proporciona els mínim que consideren imprescindible. 

Mentiríem si diguéssim que aquest és un problema que s’ha originat fa poques setmanes. El 
cert és que fa temps que dura i les queixes no paren de produir-se. Però també és veritat que 
per solucionar els problemes solament hi ha un mètode: afrontar-los i treballar per resoldre’ls. 

Durant el mandat de l’alcalde Joan Mora aquest problema va generar una tensa relació de 
l’Ajuntament amb els responsables de la Generalitat que gestionen aquest servei públic. Els 
escrits, les reunions i els treballs en comú van fer que la Generalitat es veiés obligada a 
renovar part de la flota i incloure la línia dins el projecte de Bus-Exprés. Això, insistim, no va 
ser el resultat d’un gest altruista del Govern de Catalunya, que és qui en té les competències, 
sinó de la pressió que va generar el govern de la ciutat. 

Ens agradaria equivocar-nos, però molt ens temem que la política de l’actual govern de la 
ciutat no passa per solucionar els problemes d’aquests ciutadans, ni ens consta (com a mínim 
no s’han explicat com correspondria) que el govern de l’alcalde Bote estigui treballant en 
aquesta línia, que no és altra que defensar els drets i la seguretat dels nostres conciutadans. 

Com que el problema persisteix, el grup municipal de CiU proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

1. En el període màxim de 8 dies a partir de l’aprovació d’aquesta PdR, el govern 
municipal donarà compte de tots els escrits i reunions que ha mantingut amb els 
responsables de la Generalitat (descrivint dia, lloc i interlocutor) per solucionar el 
problema del bus de l’Empresa Casas. 

2. El govern lliurarà als grups municipals la documentació dels acords amb els 
responsables de la Generalitat en el termini màxim de 8 dies a partir de l’aprovació 
d’aquesta PdR. 

3. En cas que no s’hagin produït o no s’hagi rebut una resposta satisfactòria pel bon 
funcionament del servei, el govern municipal demanarà una reunió urgent amb els 
responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per trobar una sortida viable i efectiva a la problemàtica que afecta molts 
ciutadans i ciutadanes de Mataró.” 

 

 

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

que votaran favorablement, perquè la realitat existent és que els usuaris d’aquest servei estan 

cada dia patint, per tant votarem a favor.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que “Monarquia o 

República” és la proposta de resolució que hauria d’estar en aquest punt. Sr. David Bote vostè 

perjudica el futur de Mataró, estem pagant les conseqüències del seu desgovern i la bona 
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harmonia que hi havia entre els regidors, a mi personalment m’ha faltat al respecte parlant-me 

amb mals modals, la seva actitud és dictatorial i totalitària. No presenta informes, no explica la 

retirada de l’ordre del dia de la nostre proposta, que va ser presentada en temps i forma, 

sense respectar el ROM i sense donar peu a cap defensa, faltant al respecte a aquesta 

regidora, dona i feminista. Treballar amb vostès que no respecten els terminis es un malson. 

Crida l’atenció, com un professor practica el mòbbing sense escrúpols i després presumeix de 

codi ètic quan té irregularitats com la del Corte Inglés, licitacions, concursos d’impuls 

econòmic, etc. Les seves respostes sempre són venjances personals com la d’aquesta nit 

però això no ens farà recular al contrari li donarem mes treball, a vostè li bé gran l’alcaldia i no 

respecte la pluralitat democràtica del consistori. La seva política claveguera no ens espanta. 

Ha pactat amb trànsfugues declarats i ha utilitzat fons públics per promocionar a un grup 

inexistent en el consistori actual, això demostra la seva falta d’ inseguretat, falta de projecte, 

sense empatia emocional i humana amb els que formem el consistori. Denunciem la falta de 

democràcia i agraïm a la resta de portaveus el recolzament que ens han donat en l’última 

junta de portaveus per la seva actitud agressiva, violenta i mal educada. Gràcies companys 

sempre em tindreu al vostre costat per qualssevol justícia social o defensa de la nostra ciutat, 

perquè m’heu demostrat que vosaltres sí sou demòcrates no com l’alcalde.  

 

 

 

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

recolza el que ha dit la regidora Morón, i no entenem perquè es va retirar de l’ordre del dia la 

seva proposta de resolució per organitzar una consulta popular sobre la monarquia. Respecte 

a la proposta que presenta Convergència dir-les que creiem que es queda curta respecte les 

persones que utilitzen diàriament el bus exprés Mataró-Barcelona és un servei deficient amb 

incompliments reiterats d’horaris, sense carrils específics pel transport interurbà, les parades 

no estan be condicionades, els marcadors horaris no funcionen, a vegades els busos van 

atapeïts amb gent d’en peus, no hi ha bon manteniment, circulen amb vidres escardats, bruts. 

Aquestes queixes ja fa temps que hi són i s’han de solucionar. A més s’ha de tenir en compte 

el greuge que tenen els ciutadans de Mataró en els seus desplaçaments a Barcelona que en 

lloc de dos zones han de pagar tres, paguem el servei a preu d’or però és tercermundista. És 

inadmissible per una ciutat que vol ser capdavantera de la comarca tenir aquest serveis.   
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que votaran favorablement, és un tema antic que ens dona també la raó amb el pla de 

mobilitat perquè tenim un greu problema amb els desplaçaments fora de Mataró. A més del 

problema de transport el greu problema és que no pintem res com a ciutat. Hem de treballar 

aquest 45 dies que ens queden per aprovar definitivament el pla de mobilitat. Si comparem el 

transport interurbà que té Sabadell amb el que tenim nosaltres el nostre és més que 

tercermundista; tot això és un problema pels usuaris però també per l’activitat econòmica ja 

que hi ha ciutats properes que tenen a més de bus, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que tots compartim el deficient servei que dona l’empresa d’ autobusos 

CASAS i que en certs horaris el servei és inadmissible. L’Ajuntament ha de defendre els 

interessos de la ciutadania i nosaltres defensar-nos davant l’autoritat competent que és la 

Generalitat.  

 

 

 

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

presentat un prec per posicionar-nos junts tant el govern com els grups municipals contra el 

mal funcionament de les línees C-5 i E-11 a la Universitat Autònoma i a Barcelona. CiU ja va 

presentar una proposta de resolució en el mateix sentit però en concret a la E-1.1 a Barcelona 

per tant hem pensat complementar-la amb les esmenes relatives a la línia de la C-5. Es veu 

que l’empresa no te cap orientació cap al client i això es va demostrar ahir quan van quedar 

inutilitzades una sèrie d’estacions per la manifestació i no havia cap informador a la parada 

d’Universitat, es van formar cues quilomètriques que van trigar tres hores a resoldre’s. Desitjo 

que mai tinguem que lamentar una desgràcia, però circulant per l’autopista amb gent dreta i 

asseguda al terra  estem assumint riscos de seguretat absurds i inacceptables. S’haurà de fer 

alguna acció enèrgica davant de qui convingui. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

recorda que hem tingut reunions i enviat cartes a la Direcció General per resoldre aquest 

problema. A l’inici de mandat va haver un reforç a la C-5 però a partir de setembre van haver 

noves queixes; el mes d’octubre l’alcaldia es va dirigir al Director general d’infraestructures 

que va respondre el 7 de novembre on reconeixia que havia un augment del  20% d’usuaris i 

manca de pressupost però es comprometia a millorar el servei. Ahir vam aprofitar una reunió 

amb el Director General per tornar a parlar del tema i avui ens han respost que han reforçat la 

E-1.1 i estan a l’espera de disposar de mes validadors de tiquets.   

 

 

 

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

que la Sra. Morón s’hagi vist obligada a utilitzar el seu torn per fer pública una situació en lloc 

de posicionar-se. En segon lloc agrair especialment a ERC aquesta proposta. I finalment no 

m’ha quedat clar el posicionament del PSC, espero que s’aprovi i rebem tot el que diuen en 

paper o per comissió informativa amb la documentació necessària.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

26  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER MILLORAR LES 

CONDICIONS DEL SOLAR COLINDANT AMB EL COL.LEGI MARTA 

MATA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 
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“En el barrio de Cirera, justo al lado del colegio publico Marta Mata se encuentra un solar de 
propiedad privada en el cual hay varias quejas, principalmente por parte de los vecinos que 
llevan a sus hijos a dicho colegio. Incluso algunos de los vecinos utilizan un camino que esta 
dentro de ese mismo descampado para llevar a sus hijos al cole. Podríamos decir incluso, que 
ese camino que esta ubicado en ese solar en desuso, se ha convertido en una zona de paso.  

Nos presentamos hace unos días en dicho descampado con algunos de los vecinos que se 
han puesto en contacto con nosotros, para ver que tipo de problemas tienen los vecinos del 
barrio de Cirera. Entre ellos, el que estamos exponiendo. Una vez allí, observamos que en 
dicho solar, la basura abunda, es más parecido a un vertedero que otra cosa, hay desde 
plásticos, hasta cristales, lonas, piezas mecánicas, etc.... También nos cuentan que el 
descampado se ha convertido en un punto de reunión de algunas personas para consumir 
sustancias estupefacientes, hasta altas horas de la madrugada.  

La rampa por donde bajan padres e hijos, está totalmente destrozada por el paso del agua de 
la lluvia, convirtiéndose incluso hasta peligroso. Y hay que tener en cuenta, que ese solar no 
esta habilitado para ser una zona de paso.  

En dicho lugar, también sabemos a ciencia cierta que van niños a jugar a la pelota, con el 
riesgo que conlleva la situación precaria del sitio, habiendo una gran probabilidad de que 
algunos de los menores que van allí a jugar resulte herido.  

Es por eso que desde el grupo municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) proponemos en 
el sí del pleno municipal la aprobación de los siguientes acuerdos:  

1.- Que el Ayuntamiento contacte con el propietario del solar en desuso para notificarle y 
requerirle los problemas existentes de ese solar y para pedirle que haga un saneamiento y un 
posterior mantenimiento o sino que lo valle para impedir que los viandantes accedan a él.  

2.- Si el propietario hace caso omiso del requerimiento por parte nuestra. El Ayuntamiento de 
Mataró actuará de oficio, teniendo en cuenta la peligrosidad del solar en esas condiciones, y a 
posterior remitirá la correspondiente factura al propietario del solar.” 
 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, dubta entre abstenir-se i 

votar sí, sobretot pel format, perquè ja s’ha presentat altres cops el tema de la brutícia al barri 

de la Cirera. Ho sé be perquè jo hi visc allà i tenim manca d’espais per a joves i no entenem 

que la justícia i l’ajuntament no penalitzi la brutícia dels espais privats obligant-los a fer les 

neteges corresponents obligatòries. Votarem favorablement i volem el compromís del govern 

per a posar-se en marxa en aquest assumpte i deixar de penalitzar als veïns.   

 

 

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

avança que votaran que no perquè això no és una proposta de resolució sinó un prec, ho hem 

dit altres cops. Hem de ser curosos en les formes i mantenir els formats de proposta i prec.  

També donem per fet que l’Ajuntament solucionarà aquest assumpte de neteja.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que el seu vot serà que sí per incentivar que es realitzin aquestes neteges i que ja no caldria 

ni demanar-les. Vull aclarir que en l’última modificació del ROM vam proposar que les 

propostes de resolució poguessin ser precs, no al revés, perquè sinó es queden preguntes i 

precs sense tractar i aquesta responsabilitat de dirigir el ple és de l’alcalde. Hem de mantenir 

l’ordre. Tot i que no correspon votem que sí perquè és obligació de l’Ajuntament mantenir nets 

aquest espais.  

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que votaran que sí, i no vull entrar a discutir si és un prec o una 

proposta de resolució. Això s’ha de fer i punt.  

 

 

 

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

ells no presenten precs i preguntes, sinó que les fem per a ser respostes per escrit i així no 

ocupem espai. Aquest tema és feina del govern i no cal posicionar-se, potser si no ho han fet 

és per què no estaven assabentats. Votarem que no i no cal que ens posin documents sobre 

la taula per saber el que és bo per a la ciutat.  

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, aclareix que li ha demanat a la regidora Mónica Lora que ho passes 

a prec, seguint una mica el que marca el ROM, però ella no ha volgut. La meva resposta serà 

la mateixa sigui prec o proposta de resolució, un vot favorable, perquè volem que els espais 

públics dels entorns dels centres educatius estiguin cuidats com ja ho hem fet als jardins de 

Vicenç Ferrer on hem instal·lat una zona infantil, mobiliari urbà, i hem millorat la zona verda, 

per tant acceptem favorablement aquesta proposta de resolució. També he donat instruccions 

al Servei d’urbanisme per requerir al propietari d’aquest solar que el netegi, en el cas que no 

ho faci, la neteja la faria l’Ajuntament i ells tindrien un expedient executiu subsidiari. Convido 

als veïns que mentre duri aquest tràmit i per seguretat, utilitzin la rampa per accedir a l’escola. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, aclareix la 

diferència entre un prec i una proposta de resolució. El prec és una pregunta  que es té entre 

el grup proposant i  el govern municipal i a la proposta de resolució intervenen tots els grups, 

que justament és el que volíem, veure la preocupació política que hi ha pel barri de Cirera . 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del grup 

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

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

corresponent al regidor no adscrit Victor Paramés (1).  

Vots en contra: 8,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no 

adscrita Sarai Martinez (1). 

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

 

27  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP  

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA 

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DEL SERVEI D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA DE LA NOSTRA CIUTAT 

  

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

presenta la proposta de resolució següent: 
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“L’envelliment de la població, el desig de moltes persones grans de viure a casa seva el major 
temps possible, la impossibilitat de moltes altres persones grans a accedir a una plaça de 
residència per a persones grans i la sensibilització de la societat cap a la necessitat de 
mantenir uns nivells de qualitat dignes  de vida fins al final dels nostres dies han provocat un 
increment exponencial de persones que treballen en llocs de treball relacionats amb aquests 
aspectes i, com a conseqüència, s’ha generat una important activitat econòmica en aquest 
sector que ha generat moltíssims llocs de treball i que en pot generar molts més. 
 
Des dels serveis d’ocupació i formació s’ha preparat a moltes persones per ocupar aquests 
llocs de treball i han trobat una ocupació franges de població que eren difícils d’inserir en el 
mercat laboral, així “intuïm”, perquè desconeixem dades exactes, que una quantitat no 
menyspreable de mataronins i mataronines es desenvolupen professionalment com a 
Cuidador/a, Gerocultor/a, Auxiliar d’ajuda domiciliària , Assistent Personal,  els més afortunats 
ho fan amb tots els seus drets laborals garantits però també tots som conscients que  abunda 
el treball no declarat legalment i l’economia submergida.  
 
Les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores tampoc són les millors, sous 
baixos, desplaçaments a poblacions properes mal connectades amb transport públic, on 
desenvolupen la seva feina amb hores perdudes entre servei i servei, dificultats per aparcar si 
ho fan amb vehicle propi o fins i tot en el millor dels casos si ho fan amb un vehicle lliurat per 
l’empresa amb la qual treballen, horaris que fan molt difícil conciliar la seva pròpia vida 
personal i familiar i un llarg etc que no cal relatar perquè el coneixem sobrerament.  
 
 
Tenim també la intuïció de que molts d’aquests professionals amb domicili a Mataró estan 
desplaçant-se a altres localitats del Maresme a desenvolupar la seva feina i que caldria una 
col·laboració i coordinació a nivell comarcal per tal de millorar les condicions laborals a les 
quals ens hem referit anteriorment. 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents Acords: 
 

- L’Ajuntament de Mataró, si cal amb la col·laboració del Consell Comarcal o altres 
Institucions Supramunicipals, encarregarà un estudi per poder quantificar les persones 
residents a Mataró que treballen en el sector de l’atenció domiciliària, tant a Mataró 
com al Maresme, en alguna d’aquestes professions (Cuidador/a, Gerocultor/a, Auxiliar 
d’ajuda domiciliària , Assistent Personal) o semblants, encara que amb una 
denominació diferent, i les seves condicions laborals (Com es desplacen, si els 
desplaçaments són remunerats o no, hores efectives de servei, horaris complerts 
inclosos els desplaçaments, sous, cobertures socials, etc, etc)  

 
- Els Resultats d’aquest informe seran tractats i debatuts al Consell Econòmic i Social 

per tal de millorar les condicions laborals d’aquests professionals. 
 

- Es comunicaran els resultats al Consell Comarcal, especialment Consell d’Alcaldes, 
per tal que prenguin consciència de la realitat d’aquestes persones que donen un 
important servei a altres localitats i cercar mesures per fer-los més fàcil 
(desplaçaments, aparcament quan estan de servei,  acords amb les empreses per tal 
de millorar la coordinació i estalviar hores mortes d’espera, garantir la qualitat del 
servei...) el desenvolupar la seva tasca professional.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que el 

seu vot serà favorable, perquè té l’esperit de millorar les condicions laborals de treballadors. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, afirma que comparteix 

el fons d’aquesta proposta de resolució però manca acció. Els estudis ja estan fets, els 

contractes programa de benestar social a tot arreu estan ja funcionant i és fàcil agafar les 

dades d’aquí. La Generalitat ja té estudis, per tant crec que hem d’anar a l’acció, és un sector 

que necessita de formació continuada. És una feina doblement penalitzada i poc reconeguda. 

Les bosses d’hores són un insult, que a més després no cobren, no es contemplen els 

desplaçaments, malalties laborals no reconegudes. Estem esperant que donin resposta a la 

reunió que hem demanat fa temps amb aquest sector, estem treballant i preparant una 

proposta de resolució amb més força, amb més contundència i amb punts que crec que 

compartirem tots, i amb accions concretes. Per tot això ens abstindrem. Valorem la proposta 

però la considerem fluixa. 

 

 

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

que quan he vist la proposta de resolució ha pensat que per millorar les condicions laborals 

dels treballadors, el millor és fixar la municipalització del servei d’atenció domiciliària. Això ha 

estat al principi, perquè en el fons la podem compartir, veig que no anem pel mateix camí, ni 

la forma és la que nosaltres defensem ni els acords que vostès demanen, nosaltres els 

demanem. Les dades ja existeixen i està bé tenir-les però no acabem d’entendre que 

aquestes s’hagin de portar al Consell Econòmic i Social per tal de millorar les condicions 

laborals. Nosaltres entenem que podríem parlar de canviar els criteris de contractació per 

garantir aquestes condicions laborals dignes, que no cal anar al Consell Econòmic, que en el 

fons serveix per ben poc. En el tema del Consell Comarcal no enteníem que demanaven. 

Nosaltres entenem que cal canviar els criteris de contractació, apostem per la gestió directa i 

per la municipalització. Entenem que potser aquest pas és massa gran, veuríem amb bons 

ulls reivindicar l’experiència acumulada per les entitats del tercer sector en la prestació de 

serveis socials, perquè hi ha una evidència molt clara i és que hi ha un intrusisme professional 

d’empreses que pertanyen a grans grups constructors als quals ara els hi adjudiquen l’atenció 

domiciliària i altres serveis socials. Compartim que les condicions laborals de les treballadores 
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del SAT són molt deficients i que s’han de millorar però entenen que la manera que ens 

proposa el PP no la compartim. El camí seria la contractació social i prioritzar les empreses 

del tercer sector. Per tant no podem donar suport, malgrat coincidir en el fons amb la 

proposta, però no en la forma. 

 
 

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

Ciudadanía, manifesta que comparteix l’exposició que ha fet el Sr. López. Evidentment és un 

tema difícil de solucionar. Tots som conscients de les relacions laborals precàries. Les 

relacions laboral no són un marc normatiu de l’administració local sinó de l’administració de 

l’Estat, amb la qual cosa hi han grans dificultats de poder abordar el problema, però des de la 

nostra petita responsabilitat ho podem intentar en qüestions com la mobilitat. El treballar a 

nivell de formació i implicar al consell econòmic i social per veure que es pot fer des dels 

sindicats i la patronal per afavorir i posar ordre i millorar les relacions laborals en aquests 

sectors és positiu, és el futur, són el gran pou de treball de les persones amb baix nivell de 

qualificació que tenim.   

 
 

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

serà favorable. No insistiré amb el que ja s’ha dit sobre la feminització dels sectors o les males 

condicions i les pràctiques d’empreses pseudo socials. El Sr. López deia que en quant al 

requeriment d’informació i aquest estudi treballaríem amb les dades oficials de la Generalitat. 

Crec que convindria intentar fer una mica d’estimació perquè sospito que lamentablement una 

part, no sé si significativa o no, de totes aquestes persones estan treballant en contra de la 

seva voluntat per l’economia submergida i estaria bé intentar fer una estimació en aquest 

sentit i en la mesura que fos possible. Em sembla una bona idea portar-lo al Consell Econòmic 

i Social perquè estan tots els agents econòmics i també els sindicals. 

 

 

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

una oportunitat la proposta que fa el company del PP perquè coincideix amb la modificació 

que hem de fer ara del nou contracte. Hi ha una problemàtica real i que s’hauria d’analitzar. 

Torno a reiterar que hi ha un tema de formació, s’obligarà a totes aquestes persones en un 
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període x que ja ha caducat, a tenir una formació, i moltes d’aquestes empreses no l’estan 

facilitant. És cert que hi ha treballadores que no la volen fer i que si no la tenen quedaran fora. 

Formar persones amb gran qualitat ens ajudarà a poder demandar també millors retribucions 

salarials tota vegada que tindran millor qualificació. És una bona oportunitat que hem de 

reformular, que serà un potencial de treball, per tant hem de ser molt curosos en la prestació 

del servei i amb qui presta el servei. Donarem suport. 

 

 

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

Cultura, replica al Sr. López, que aquest govern, com a vostè, ens preocupa la precarització 

d’alguns sectors específics, com el serveis d’atenció domiciliaria, sobretot perquè és cert que 

sovint ens veiem afectats per unes situacions tant d’ il·legalitat com d’economia submergida. 

Aquest és un sector que des de promoció econòmica coneixem bé. Des de fa anys estem 

impartint cursos en l’ àmbit de l’atenció socio sanitària, i que en els darrers anys han tingut un 

promig d’inserció de més del 70%, per tant és un perfil que quan estem davant d’un 

professional que està format amb una titulació acreditada, acostuma a trobar el seu lloc al 

mercat laboral d’una forma relativament fàcil. Des del Servei d’Estratègia ens hem avançat i 

vam demanar al Departament de Treball informació sobre els contractes, informació creuada 

sobre ocupacions i activitats econòmiques, d’aquesta taula podem extreure dades sobre els 

treballadors i treballadores domèstiques, cuidadors i cuidadores a domicili, entre d’altres. 

Dades que si estem d’acord, els hi podíem fer arribar i començar per aquí la feina. És cert que 

un estudi de la magnitud que demanava, havia d’acompanyar-se per un treball de camp força 

costós i per tant aquesta primera aproximació li proposaven fer-la justament amb la informació 

que ja disposem. Ens sembla molt pertinent tant la coordinació amb el Consell Comarcal com 

la implicació del propi Consell Econòmic i Social. Per tot plegat, si vostès estan d’acord amb el 

canvi proposat votaríem a favor de la proposta. 

 
 
 

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

que està d’acord. Tres coses molt ràpides. Una. Crec que no s’entén res i a més a més no es 

vol entendre res. Sra. Moron, aquesta proposta li va arribar el 30 de novembre, dos setmanes 

després ha tingut temps suficient per haver intentat millorar-la. A més és un tema que vostè 
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coneix molt bé. Srs. de la CUP, estem proposant que les persones mes humils de Cerdanyola 

que van a Argentona, on governa la CUP, l’Ajuntament de la CUP, sigui sensible amb aquelles 

persones i els faciliti, per exemple, un lloc per aparcar. Estem demanant coordinació amb 

altres ajuntaments, perquè nosaltres des de Mataró els hi estem proporcionant la mà d’obra 

barata i en condicions indignes. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als regidors/es no 

adscrits/es (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 

 

 

28   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, 

AMB EL SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 

VOLEMATARÓ I REGIDORA NO ADSCRITA SARAI MARTINEZ, PEL 

DRET AL VOT PER A TOTHOM. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El dret al vot, actiu i passiu, és a dir, a elegir i ser elegit en el marc del dret a participar de la 
vida política de la societat, forma part indissociable del conjunt de drets civils i polítics, tal com 
el defineix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, en l’article 25. En una 
societat democràtica, el dret a vot és una eina imprescindible de diàleg i participació. No 
obstant, avui en dia a Catalunya al voltant del 15% de la població no té dret a vot, i aquesta 
xifra puja fins al 30% o més en determinats municipis o barris.  
 
Actualment, a l’estat espanyol i l’àmbit autonòmic, el dret a vot està lligat a la possessió de la 
nacionalitat espanyola. Hi ha una limitació excloent en el reconeixement dels drets de les 
persones que contradiu el principi jurídic fonamental d’igualtat davant la llei. El fet que l’accés 
a la nacionalitat espanyola sigui entre els mes restrictius a Europa (demanant per la majoria 
de ciutadans estrangers 10 anys de residència legal per naturalitzar-se) encara reforça 
aquesta exclusió de la participació política. 
 
El dret a vot és fonamental perquè les persones estrangeres puguin fer-se visibles com a part 
de la ciutadania, com actors polítics transformadors, capaços d'implicar-se en la realitat on 
viuen, i d’identificar-se amb un projecte de societat. I és també una forma de posicionament 
ferm per revertir el racisme institucional i social. En definitiva, el dret a vot de tota la població 
és indispensable per consolidar i enfortir la democràcia en la nostra societat. Si tothom no pot 
participar, decidir i ocupar espais de poder, la democràcia és feble i parcial.  
 
Valorem la necessitat que l’administració municipal i la societat mataronina s’impliqui 
activament  en la defensa del dret a vot per a tothom i que, conseqüentment, es treballi perquè 
el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, i les seves institucions equivalents a 
l’Estat espanyol i a la Unió Europea, estudiïn canvis en la legislació actual per reconèixer i 
garantir el dret de vot actiu i passiu a tots i totes les persones empadronades en el municipi i a 
establir-ne les condicions mínimes i necessàries, incloent la possibilitat d’ampliar el cens 
perquè els majors de 16 anys puguin participar en qualsevol consulta. 
 
Per aquests motius, els grups municipals de la CUP i d’ICV-EUiA, amb el suport dels grups 
municipals d’ERC i VOLEMataró i de la regidora no adscrita Sarai Martínez Vega, proposem al 
Ple de l’Ajuntament de Mataró els acords següents: 
 

1) L’Ajuntament de Mataró, en exercici de les seves competències, implementarà 
mecanismes de participació directa adreçats a totes les persones del municipi. En 
aquest sentit, estudiarà la possibilitat d’impulsar mecanismes participatius perquè, 
mentre no es revisi l’actual marc legal, les persones excloses del dret de vot en els 
comicis ordinaris també puguin expressar-se. 

 
2) L’Ajuntament, preocupat per qualsevol mostra de racisme o discriminació per raó 

d’origen, color de pell, nacionalitat o confessió religiosa, i per les conseqüències que 
tenen els discursos racistes i xenòfobs, posarà tots els esforços en aïllar les 
organitzacions que els promoguin, alhora que instaurarà un pla de sensibilització 
contra el racisme.  
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3) El grups municipals de l’Ajuntament de Mataró es comprometen a aïllar políticament 
qualsevol persona o organització que promogui la divisió i el racisme a les institucions.” 

 
 
 

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

diversos aspectes a la seva proposta. Vostès són suficientment hàbils per no abordar i intentar 

saltar la legalitat de cara a atorgar el dret a persones que legalment no poden exercir, en 

aquest cas, persones estrangeres, però per primera vegada ens ha sorprès que Esquerra i la 

CUP donin suport a aquesta proposta de resolució, tracten d’ajustar-se a la legalitat vigent i 

els felicito per aquesta consciència que heu tingut. També són suficientment hàbils per a 

impulsar mesures que fomentin la participació ciutadana entre aquells els quals vostès 

consideren futurs votants. Per tant, en aquest sentit, el que veiem és que estan intentant amb 

aquesta proposta guanyar-se els seus favors i simpaties. I es diu instrumentalització política i 

utilitzar els immigrants com a mercenaris electorals i utilitzar-los com a carnassa política. Com 

han demostrat en l’últim any, que totes aquelles persones que no combreguem fil per randa 

amb les seves idees i amb les seves estratègies, només som mereixedors de menyspreu i de 

ser titllats de feixistes, racistes i anticatalans. No em sorprèn en absolut la seva voluntat de 

perseguir a tota persona que no pensi com vostès o criticar la seva actitud de voler utilitzar als 

immigrants. Com nosaltres no combreguem amb els seus posicionaments polítics ni amb els 

seu pla polític, doncs som racistes. La seva proposta és una vergonya perquè ni tan sols 

s’amaga d’imposar un model completament totalitari, de pensament únic i que exclou a les 

persones que no pensen com vostès i per tant volen excloure a una gran part de la ciutadania 

de Mataró. Des de la nostra formació donarem a conèixer aquesta proposta de resolució i les 

persones que votin favorablement a aquesta proposta. Votarem contràriament. 

 
 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que l’al·lusió és 

directa, amb la qual cosa, vostè Sr. Alcalde continuarà fent de dictador. Recordo la campanya 

que va iniciar Plataforma per Catalunya, la dels xecs dels 3000 euros, i més electoralista, més 

manipulador i més de poca vergonya que això, crec que hi ha poques coses en aquest món. 

Canviar la llei d’estrangeria és un deure, facilitar els drets fonamentals dels ciutadans hauria 

de ser una obligació i una responsabilitat ja superada en aquest segle, però desgraciadament, 

aquest sistema capitalista que classifica als ciutadans per, origen, classe i/o professió, ens 
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obliga a tenir aquests debats a dia d’avui, per tant aquesta proposta de resolució hauria de ser 

ja un fet, anem tard, les persones no són mercaderia i necessiten drets,  són ciutadans lliures, 

per això a vostè li fa por la proposta de monarquia o república, perquè volem ser ciutadans i 

no súbdits. 

 

 

 

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

que per a ell, això no és una proposta de resolució sinó una declaració institucional, perquè 

aquest és un tema que l’Ajuntament no té competència, probablement amb aquest argument 

podria votar que no i quedar-me tan ample. Sr. Alcalde no comparteixo les formes de la Sra. 

Moron però aquesta proposta era tan susceptible de haver estat retirada de l’ordre del dia com 

la que ha estat retirada, perquè és un tema supramunicipal. Sense compartir les formes crec 

que ha caigut en una incoherència. Entrant en la proposta de resolució, conté inexactituds. El 

problema no és que no es tingui la nacionalitat espanyola per poder votar en les municipals o 

les europees, el problema és que no hi ha acords de reciprocitat de vot amb els països 

d’origen, potser haurien de demanar això en el Marroc, si hagués reciprocitat de vot seria tot 

més senzill. Fan al·lusions a discriminacions per motius de raça, sexe i religió. Fa dos 

setmanes el hereus d’Arran van treure una publicació, que es va fer ressò en els medis de 

comunicació local en que es senyalava a totes les esglésies d’aquesta ciutat i als col·legis 

religiosos, no es senyalava les mesquites, sentint-lo molt, he de compartir una part de 

l’argumentari de la Sra. Lora en quant el que vostès estan practicant és clientelisme electoral 

amb aquesta proposta de resolució. Els seus joves senyalaven les esglésies catòliques i els 

centres concertats religiosos acusant-los de cometre violència masclista i es deixaven centres 

d’aquesta ciutat que tenen dos portes, una per a senyores i altre per a senyors. Per últim, 

perquè Plataforma per Catalunya desapareix de tots els ajuntaments catalans menys de 

Mataró? Perquè vostès van fer campanya per vostès enfrontant-se a ells. Vostès són una 

màquina de crear el que vostès anomenen combatre. Vostès els necessiten a ells, vostès són 

la màquina de fabricar l’extrema dreta a Espanya. Estic més a prop del partit que milita Ortega 

Lara que de vostès. Té el record de ser la persona que més anys ha estat segrestada en 

Espanya i aquell senyor que crec que és el secretari de Vox, em mereix molt mes respecte 

que molts del seus militants. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que no entra a analitzar la part expositiva. S’ha de debatre en el Congrés del 

Diputats. Una puntualització, la diferència en drets entre un resident i un nacionalitzat és 

precisament el dret a vot, perquè els residents tenen els mateixos drets que qualsevol ciutadà 

espanyol. Evidentment si es creen els necessaris acords de bilateralitat, perquè no ampliar-lo. 

Crec que és més un problema dels altres països que s’oposen. No compartim la proposta de 

resolució. Fa molts que anys tenim el Consell de nacionalitat, convivència i cooperació, abans 

anomenat de nova ciutadania, on participen entitats de aquells col·lectius i fan de canal de 

transmissió de les seves iniciatives, problemàtiques i desitjos. No creiem necessari crear un 

nou marc de participació. Estem d’acord en estudiar la situació d’ aquests diferents col·lectius 

per millorar la seva participació. La segona proposta la compartim en el fons. Respectem com 

a demòcrates i liberals els drets de manifestació i expressió, però no podem acceptar les 

limitacions a aquells drets bàsic, fora de les restriccions que marca la llei. Defensem que des 

de l’Ajuntament es facin campanyes actives per combatre les infàmies i rumors que des de 

l’anonimat organitzacions i persones de perfil racista i xenòfob difonen. Estem a favor d’una 

acció positiva per part de l’Ajuntament però en contra de cap tipus de coacció a les llibertats 

bàsiques. Sra. Polvillo, si haguéssim d’aïllar organitzacions que propugnen la divisió i 

l’enfrontament social, la primera que aïllaríem seria la seva. Va ser el primer debat que van 

tenir quan es va iniciar el mandat. Què fèiem amb la CUP i amb Plataforma, i vam arribar a la 

conclusió que qualsevol iniciativa que vingués d’aquestes dos formacions polítiques amb les 

quals estem a molta distància del seu ideari i que considerem que és positiva per a la ciutat i 

no està en contradicció amb el que pensem, nosaltres la recolzaríem. 

 
 

 

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

de la participació directa i de l’imprescindible empoderament de les persones vinguin d’on 

vinguin, penso que alguns dels discursos que hem sentit avui i amb les circumstàncies actuals 

crec que és més necessari que mai que els organismes públics donin a la ciutadania tota la 

informació dels serveis municipals, no per justificar res, sinó per contribuir a conscienciar a 

resoldre totes les pors, desinformacions i sensibilitzar contra conductes discriminatòries, que 

és el que volem aconseguir amb aquesta proposta de resolució. Es parlava d’una persona que 

va patir captiveri; jo sóc més d’una altra persona que porta 406 dies empresonada de forma 

preventiva i de forma injusta i es diu Oriol Jonqueres. 
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La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, entén que 

evolucionar no serà possible sense el ple acatament i la real voluntat popular, sense tenir en 

compte la voluntat popular, basada en els drets humans, la democràcia directa, participativa i 

contestaria, per aquests motius i per molts altres entenem que en un món global i una unió 

europea més integradora a tots els nivells, els drets democràtics no haurien d’estar vinculats 

exclusivament al principi de nacionalitat, sinó també al de residència efectiva, motiu pel qual 

venim obligats a buscar fórmules garantistes perquè a tots els ciutadans se’ls respectin els 

seus drets a la integritat, a la llibertat, a la dignitat entre d’altres i a garantir el dret al vot, 

passiu i actiu. Som conscients que aquesta proposta demana la superació competencial 

municipal però és cert que tots estem obligats a buscar formules i/o sistemes electorals amb 

capacitat de regular, facilitar i garantir a la ciutadania, una ciutadania efectiva. Entenem que el 

que es demana a la proposta malgrat no solucionar el problema de fons i conscients que part 

de això ja es contempla el pla de convivència i en els protocols d’odi vigents, entenem que 

s’ha de treballar i creiem que sí podem ajudar des de l’àmbit local. Creiem que aquesta 

proposta marca el camí volgut per la república catalana d’aconseguir una veritable ciutadania 

europea amb capacitat de reforçar des de l’àmbit local el deteriorament del projecte europeu 

d’integració global. Per tant donaré suport, però voldria fer esment que em sorprèn que qui 

d’alguna manera reforça aquesta proposta demanant el dret de vot, són alguns dels grups i 

alguns dels regidors que no han demanat aquesta tessitura per quan nosaltres hem demanat 

el dret de vot a l’autodeterminació. M’hauria agradat el mateix recolzament.  

 

 

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

el govern de la ciutat treballa per garantir els drets i els deures del conjunt de la ciutadania, 

sense cap tipus de discriminació per raons d’origen, ètnia, creences i altres condicions. 

Aquest és un dels eixos del mandat i una de les línees que hem desenvolupat des del govern, 

prova d’això és que la recent aprovació del pla de convivència. L’acció coordinada transversal 

i amb el màxim de suport polític podrà garantir aïllar les possibles accions d’origen racista. El 

dret de vot actiu i passiu, el dret a escollir i a poder ser escollit és probablement el màxim 

exponent dels drets de la ciutadania, Tanmateix hi ha una legislació estatal que regula aquest 

dret a la participació política dels ciutadans estrangers residents a la ciutat, per tant no és una 

competència municipal, sinó de l’Estat, que estableix en virtut dels convenis bilaterals amb 

altres països i que tenen els principis de reciprocitat. Cal anar avançant en aquesta línea i és 



 90 

un pas més en el reconeixement del dret de vot a les eleccions municipals dels ciutadans 

comunitaris o originaris dels 13 països extracomunitaris, que podran exercir a les properes 

eleccions municipals, el dret a vot en virtut dels acords signats pels respectius països. Atès tot 

això, el grup municipal socialista s’abstindrà en aquesta proposta de resolució. 

 

 

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

que de les 15.583 persones estrangeres majors de 18 anys, residents a Mataró, només 2.799 

tenen dret a vot a les municipals, el 17,96% del cens. La resta, que paguen els impostos com 

jo, que estan treballant i vivint en la mateixa ciutat, entenem és de justícia que puguin decidir i 

puguin votar. Em sap greu que quan parles de temes d’immigració i d’independència surt 

l’autèntica bilis que penso que no pertoca. Diria que com a regidora mai he tingut aquestes 

paraules que vosaltres heu fet servir. Nosaltres pugem a l’ascensor juntes Sra. Lora, no sé si 

a partir d’ara tindrà por que una terrorista li faci alguna cosa.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als 

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

i corresponent a la regidora no adscrita Sarai Martinez (1).  

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

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

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

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

corresponent al regidor no adscrit Victor Paramés (1).    

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

 

En aquests moments abandonen la sessió els regidors del grup municipal de Convergència i 

Unió. 
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29  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA 

CAPACITAT I LA DECISIÓ DE SER PROACTIUS EN L’ATRACCIÓ 

D’EMPRESES A LA NOSTRA CIUTAT.  

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Es triste que lo que tendría que ser un trabajo habitual de la dirección política del 
Ayuntamiento (Promoción Económica) y la dirección de Tecnocampus tengamos casi el 
convencimiento de que no se hace, y tengamos que presentar una propuesta de resolución  
en el Pleno instando a que hagan su trabajo. 
 
Ha saltado la noticia de que el gigante japonés Rakuten está sopesando trasladar su sede 
social de Luxemburgo a Cataluña, evidentemente con menos resonancia otras empresas del 
Extremo Oriente tienen la intención de abrir sede en el sur de Europa, y dentro de las 
opciones es muy importante la Marca Barcelona. Estamos hablando que solo la República 
Popular China ha hecho inversiones en España de más de mil millones en el primer semestre, 
que antes de que termine el año se prevé de unas inversiones de 1.800 millones de euros y 
que podría alcanzar a medio corto plazo los 4.500 millones de euros.  
 
Por todo ello instamos al Alcalde y Presidente de TecnoCampus a que dé un impulso político 
a todas esas oportunidades como responsable último de Promoción Económica y como 
Presidente del Patronato.  
 
Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos, comparece ante este pleno, al que 
somete los presentes ACUERDOS: 

 
1. Instar desde el Pleno de Mataró al Alcalde y responsables políticos de Promoción 

Económica que tanto desde Promoción Económico como desde TecnoCampus se 
establezca un área de trabajo específica de atracción y promoción de Mataró-
TecnoCampus como sede de empresas multinacionales con especial interés en los 
sectores de comunicaciones tecnológicos audiovisuales, como es el caso Rakuten, 
pero evidentemente el mercado de potenciales multinacionales interesadas en nuestra 
ciudad es exponencialmente superior al caso anecdótico que citamos. 

 
2. Igual que el Defensor del Ciudadano cada año presenta un informe al Pleno municipal 

solicitamos que el Director General del TecnoCampus comparezca cada año ante el 
Pleno municipal, en el primer trimestre del año, dado que ya está cerrado el ejercicio y 
hay un tiempo prudencial para prepararlo,   para dar un informe de la gestión realizada 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre, y las perspectivas marcadas en sus 
objetivos de gestión.” 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, diu que el seu vot serà negatiu. Em sembla 

irrellevant la base que sustenta la seva moció, especialment per l’anecdòtic, ja que una 

empresa comercial d’origen japonès ha anunciat que traslladarà el seu domicili i centre de 

treball a Catalunya, i que existeix un cert auge econòmic en el mercat asiàtic, hauríem de 

centrar les nostres polítiques econòmiques en atraure l’ interès d’aquestes mercantils per tal 

que acabin instal·lant-se en el nostre municipi. Entenc que la seva petició està dintre del 

decàleg ideològic propi de les polítiques liberals i poc socials que defenen a diari, que no 

compartim. La política de promoció econòmica i dinamització social no hauria de ser una 

penell que es mogués segons bufa el vent, crec que el rellevant de la promoció econòmica no 

és la procedència de les empreses, sinó que és molt més rellevant que determinem quin tipus 

d’economia volen desenvolupar. Per tant com ja he dit, votarem en contra.  

 

 

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

sense entrar a concretar la part expositiva, parlaré només de la part resolutiva de la proposta, 

és una cosa, que com ja he dit en altres ocasions, que a la nostra ciutat li fa falta algú que 

sàpiga vendre’ns bé i algú que sàpiga vendre la nostra ciutat, una persona que sigui un bon 

comercial, i crec que a dia d’avui no existeix aquesta figura en el nostre Ajuntament, i que surti 

fora de la nostra ciutat en busca d’empreses que puguin crear ocupació. Votarem a favor. 

Però també hi ha altres factors que han d’acompanyar com per exemple una bona política 

urbanística que doni facilitats a aquelles empreses interessades i que vegin amb bons ulls la 

nostra ciutat o els nostres polígons industrials. Mentre això no es doni aquesta proposta serà 

difícil portar-la a terme. 

 

 

 

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

d’acord en el fons que sí que s’ha de generar ocupació, és veritat que calen recursos, sí que 

és veritat que pensem que Promoció Econòmica pot fer molt més i que li falta estratègia i 

impuls, però no estem d’acord en doblar feina. Per això votarem en contra. Ja són coses que 

s’estan treballant i tenim l’espai on debatre tots aquests temes. No dupliquem. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

que ens trobem davant una proposta d’una inconcreció total. Al companys de Ciutadans els hi 

diríem que vostès van aprovar en el seu dia el pressupost municipal del 2018,per tant també, 

de manera subsidiària, totes les partides que feien referència a promoció econòmica. Per tant 

vostès tenen una responsabilitat amb la situació precària de la promoció econòmica de la 

ciutat, perquè vostès van avalar aquest pressupost municipal. No compartim el seu model 

econòmic. No volem que Mataró estigui subjecte al interessos de la globalització capitalista. 

Tenim un altre model de relacions socioeconòmiques per Mataró. Preferiria pensar en un 

model d’economia productiva sostenible sorgit del propi territori, de la creativitat i les iniciatives 

de la gent que vivim a Mataró. És paradoxal que Ciutadans demani polítiques de promoció 

econòmica per atraure empreses i que d’altra banda donin suport incondicional a les mesures 

impulsades pel bloc 155 per deslocalitzar les empreses que tenen la seva seu a Catalunya. 

Votarem que no perquè és una proposta inconcreta que no va en la línea del model econòmic 

que defensem. 

 
 

 

 

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

comparteix la responsabilitat d’haver recolzat uns pressupostos. A la proposta de resolució 

votarem que sí, però hi han dues coses que no ens acaben de convèncer. Una, no és només 

anar a buscar empreses, també és donar les condicions necessàries per tal que puguin venir i 

no se’n vagin, per exemple, al Vallès. Una cosa que he de dir també és que més informes no. 

El únic dubte que tinc és que això que estàs proposant té molt a veure amb el Mataró 20/22 i 

amb el que es va proposar. En tot cas en una comissió de seguiment quan algú tingui a bé 

posar en marxa el tema del 20/22 doncs podrem fer aquell seguiment i seria el lloc idoni on es 

podria retre comptes de quin és el seu treball.  

 

 

 

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

dit que Mataró necessita venedors, jo afegiria que també els necessita aquest ple. En quant a 

la proposta, penso que és un tema interessant a plantejar i debatre més enllà del 20/22 en el 

patronat del Tecnocampus, on tots tenim representació. De fet, ja existeix una àrea de treball 
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específica amb aquesta finalitat, l’única cosa que falta és que funcioni. En aquest sentit, cal 

donar temps al nou director general i a l’equip directiu, confio que ells seran capaços de tornar 

a engegar i posar en marxa aquest servei. 

 

 

 

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

Cultura, diu que comparteix plenament la importància i la necessitat d’activar l’economia a la 

nostra ciutat i l’atracció de les empreses, i tot i estar d’acord amb l’objectiu genèric de la seva 

proposta i acceptar que tenim marge de millora, considerem que ja estem encaminats en 

aquesta direcció. Aquest és un dels objectius principals del Mataró 20/22, perquè més teixit 

productiu vol dir més llocs de treball i més riquesa per la ciutat. Entenem que la modificació 

dels usos urbanístics dels polígons van en aquesta direcció. S’està executant també un 

projecte d’especialització territorial pel sector tèxtil. Aquests són exemples d’accions que 

poden atreure i animar que puguin conèixer les empreses la nostra ciutat i vinguin a instal·lar-

se. Gran part de la feina que es fa des de l’àrea d’empreses del Tecnocampus i des de 

promoció econòmica va adreçada a aquest objectiu. De forma permanent mantenim contactes 

amb Acció, que és una porta d’entrada a moltes empreses estrangeres a Catalunya. La gestió 

del programa Investin Mataró, i també la tasca de Pumsa i Urbanisme van sovint en aquesta 

direcció. També volem citar la tasca que estem fent a nivell del consell econòmic i social, 

demanar també a la Generalitat recursos que estiguin vinculats amb el pacte nacional per la 

indústria. Reconeixem que encara podem fer més, volem anar més enllà i per això votarem a 

favor, entenem que està feta amb un esperit de millora i de treballar de forma més intensa 

encara amb la promoció de la nostra ciutat. Referent a la segona proposta, considerem que no 

es pot comparar i no és comparable la figura d’un òrgan independent que ve a donar compte 

dels seu informe en el ple, com és el defensor del ciutadà, amb una fundació, que té el seu 

propi patronat, com és el Tecnocampus.  

 

 

 

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

Ciudadanía, agraeix als grups que donen suport a la proposta de resolució. Sobre les 

empreses que es van anar de Catalunya en ple procés, evidentment ni Ciutadans ni el PP ni 

cap força política vam instar a cap empresa perquè marxés, van ser les empreses davant una 
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situació catastròfica d’enfonsament del seu mercat les que van prendre la decisió. Respecte al 

nostre acord pressupostari amb el grup municipal socialista, nosaltres vam exigir al govern de 

la ciutat l’aposta per una nova direcció que impulsés el Tecnocampus, aquesta ha estat durant 

dos anys el nostre cavall de batalla. Crec que allò s’ha concretat en l’elecció del nou director 

general del Tecnocampus. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

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

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

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

VOLEMataró (1) i corresponent a la regidora no adscrita Sarai 

Martinez (1).  

Abstencions: 5, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent al regidor no 

adscrit Victor Paramés (1). 

 

 

Finalment, a les 24 hores del vespre, el Sr. President aixeca la sessió de la qual s’estén la 

present acta que signa amb mi. Certifico.  

 
 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


