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ACTA NÚM. 03/2018 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE FEBRER DE 2018. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CIU) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del debat del s punts núm.1 i 2 de l’ordre del dia 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I  ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  Regidora no adscrita 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
DECRET 

1353/2018 de 12 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 15 de febrer de 2018 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 

senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que 

tindrà lloc el proper dijous 15 de febrer de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la 

Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 

 DICTAMENS 
 
       CMI DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
      DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
       Servei de Gestió Econòmica   
 

1 Aprovació definitiva del Pressupost General del Grup Ajuntament de Mataró per a 

l’exercici 2018. 

 

2 Aprovació  dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats 

depenents per al període 2018-2021: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques 

de Mataró, SA, EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’Art Contemporani de 

Mataró, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, obre la sessió, i disposa el tractament conjunt 

dels punts núm. 1 i 2 de l’ordre del dia. També recorda les regles per a les intervencions en 

aquest Ple d’aprovació definitiva de pressupostos. Hi haurà una sola intervenció per grup de 

10 minuts i després una única rèplica per grup de 2 minuts, per després passar a votar. 

 
 

 
 

DICTAMENS 
 

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

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

1  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 

GRUP AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’EXERCICI 2018. 

 

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

presenta la proposta següent 

 
“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió 
extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2017. El període d’exposició pública es va 
iniciar amb la publicació en el BOP del dia 29 de desembre, finalitzant aquest el dia 22 de 
gener de 2018. Han presentat al·legacions: 
 

� Grup Municipal Ciutadans (C’s) 
� Grup Municipal del Partit Popular (PPC) 
� Grup Municipal Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-

EUA) 
� Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
� Grup Municipal Volem Mataró (VolemMataró) 
� Grup Municipal Plataforma per Catalunya (PxC) 
� La Regidor no adscrita, Sra. Anna Caballero 
� Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
� Grup Municipal  de Convergència i Unió 

 
A continuació, s’incorpora com annex 1 a aquesta  proposta d’aprovació definitiva del 
Pressupost el Recull global d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost 
2018, presentades durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern 
Municipal. Per a les al·legacions valorades favorablement, consta el Sí  i el Sí Parcial a la 
columna d’acceptació, mentre que per a les valorades desfavorablement, consta el No. De la 
consideració d’aquestes al·legacions s’ha modificat el pressupost de l’Ajuntament com 
segueix: 
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• El pressupost de despeses s’ha modificat eliminant la partida 710202 33211A 62200 
Biblioteca Can Xammar per import de 750.000,00€ i s’han afegit les següents partides: 

 
 

Partida Descripció Import 
710202 33211 62200 Biblioteca zona nord 100.000,00€ 
710100 43216 60900 Promoció de ciutat 2022 80.000,00€ 
710202 92071 63201 Equipaments 

administratius 
150.000,00€ 

710202 33311 63200 Can Marfà 6.000,00€ 
720300 13411 60500 Pla de mobilitat 112.000,00€ 
820001 15222 62200 Habitatges 50.000,00€ 
710100 34137 62500 Canal d’aigües obertes 2.000,00€ 
710201 32000 63201 Equipaments educatius 

(recursos propis) 
250.000,00€ 

 
• En el pressupost d’ingressos s’ha eliminat el concepte: 

710202 32003 76101 Subvenció Diputació 
equipaments educatius 

-250.000,00€ 

 
 

• En el pressupost de despeses s’ha eliminat la partida: 
710201 32000 63201 Equipaments educatius (finançat 

subvenció Diputació) 
250.000,00€ 

 
 
 
S’incorpora també a la proposta l’import de la massa salarial del personal laboral prevista per 
l’exercici 2018,  atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local va introduir l’obligatorietat d’aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral, i que l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local estableix que aquesta comprendrà la de la pròpia entitat local, organismes, 
entitats públiques i la resta d’ens públics i societats mercantils locals  dependents, així com les 
fundacions i consorcis adscrits. 
 

 
Pel que s’ha exposat, 
 
E S    P R O P O S A: 
 
PRIMER.- D’acord amb la voluntat municipal i en resposta a diverses al·legacions 
presentades, l’equip de Govern PROPOSA modificar el pressupost aprovat inicialment per a 
l’exercici 2018 com segueix: 
 

• El pressupost de despeses s’ha modificat eliminant la partida 710202 33211A 62200 
Biblioteca Can Xammar per import de -750.000,00€ i s’han afegit les següents 
partides: 
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Partida Descripció Import 
710202 33211 62200 Biblioteca zona nord +100.000,00€ 
710100 43216 60900 Promoció de ciutat 2022 +80.000,00€ 
710202 92071 63201 Equipaments 

administratius 
+150.000,00€ 

710202 33311 63200 Can Marfà +6.000,00€ 
720300 13411 60500 Pla de mobilitat +112.000,00€ 
820001 15222 62200 Habitatges +50.000,00€ 
710100 34137 62500 Canal d’aigües obertes +2.000,00€ 
710201 32000 63201 Equipaments educatius 

(recursos propis) 
+250.000,00€ 

 
 

• En el pressupost d’ingressos s’ha disminuït el següent concepte en 250.000,00€ 
(pressupost inicial 500.000,00€): 
710202 32003 76101 Subvenció Diputació 

equipaments educatius 
-250.000,00€ 

 
 

• En el pressupost de despeses s’ha eliminat la partida: 
710201 32000 63201 Equipaments educatius (finançat 

subvenció Diputació) 
-250.000,00€ 

 
 
 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2018 integrat per: 
 
 

2.1.  El Pressupost de l’Ajuntament pel 2018, amb el següent desglossament per 
capítols: 

3.  
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 52.786.377,17 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 39.496.118,91 
Capítol III Despeses financeres 1.936.042,81 
Capítol IV Transferències corrents 10.444.341,68 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 600.262,46 
Capítol VI Inversions reals 16.442.067,45 
Capítol VII Transferències de capital 633.586,61 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 13.854.474,11 
 Total despeses 136.412.296,50 
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Ingressos   
Capítol I Impostos directes 50.515.243,59 
Capítol II Impostos indirectes 5.064.270,21 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440,44 
Capítol IV Transferències corrents 41.788.678,57 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.732.150,26 
Capítol VII Transferències de capital 3.167.517,76 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 12.119.970,37 
 Total ingressos 136.412.296,50 

   
 
 
 

2.2.  Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses:              
21.892.011,00 

Ingressos:             
27.191.766,00 

 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 20.686.100,00 Ingressos: 22.159.582,00 
 
 
 

2.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 1.120.611,68 Ingressos: 1.120.611,68 
 

 
 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
 Despeses:                

4.080.534,00 
       Ingressos:               

4.291.758,00 
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2.4. Els pressupostos pel 2018 dels Consorcis,  amb els següent desglossament per 
capítols: 
 
 
Consorci Museu d’Art Contemporani (CMAC) 
 
Despeses 
Capítol I Despeses de personal 78.169,68  

Capítol II Despeses de béns corrents i 
serveis 

158.841,29 

Capítol IV Transferències corrents 1.150,00 

Capítol VI Inversions reals 1.000,00 

 Total despeses  239.160,97 

 
 
Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 3.000,00 
Capítol IV Transferències corrents 236.160,97 
 Total Ingressos 239.160,97 
 
 
Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) 
 
    Despeses   
Capítol I Despeses de personal 86.636,00 
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 183.534,00 
Capítol III Despeses Financeres 100,00 
 Total Despeses 270.270,00 
 
 

  

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres 

ingressos 
1.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 269.260,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 10,00 
 Total ingressos 270.270,00 
 

 
 

TERCER.- Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades 
favorablement per l’equip de govern d’acord amb el que s’expressa a la part expositiva 
d’aquesta proposta (annex 1) i desestimar les que han estat valorades desfavorablement pel 
govern municipal en aquest annex 1. 
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QUART.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Grup Ajuntament de Mataró per 
l’exercici 2018: 
 

Ajuntament de Mataró 17.166.714,58

EPE Mataró Audiovisual 544.151,28

Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró 6.460,41

Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 36.598,16

Aigües de Mataró, SA 3.116.717,23

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 1.121.968,00

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 8.001.592,41

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 756.759,08

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 24.401,52

Total massa salarial Grup Ajuntament de Mataró 30.775.362,67  
 
 
CINQUÉ.- Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2018, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, d’acord amb el 
que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
SISÉ.- Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació 
d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 
 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, posiciona el vot, que per primera 

vegada serà d’abstenció. De totes les al·legacions que hem proposat la gran majoria han 

estat total o parcialment acceptades, però volem fer algunes observacions del que pensem 

hauríem d’anar construint entre tots i cap a on voldríem anar. A la ciutat tenim un problema 

que afecta a moltes persones que és l’accés a l’habitatge. El preus de lloguer són molt alts i 

han anat en augment. Caldria una llei que regulés els preus dels lloguers. La majoria dels 

treballadors, en general perceben unes nòmines més baixes que el propi preu del lloguer, per 

tant hi ha un desnivell desproporcionat entre el que es guanya i el que s’ha de pagar que 

contribueix a la impossibilitat de l’accés a l’habitatge i poder fer front a totes les despeses per 

tenir una vivenda digna. La precarietat laboral, la manca de condicions laborals, la incertesa i 

inseguretat laboral, les nòmines baixes, han portat a una situació en que molta gent no té 

accés a la vivenda. L’habitatge social i altres sistemes d’habitatge sense especulació, són 

necessaris per fer front a la gran demanda social. Vam presentar l’al·legació per augmentar la 

partida destinada a habitatge social. Creiem que s’ha de donar prioritat en aquest àmbit. 
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També som conscients que l’endeutament de l’Ajuntament limita la capacitat de liquiditat per 

fer aquests tipus d’inversió. Sabem que és complicat. Hem trobat a faltar una auditoria pública 

d’aquest deute. Per nosaltres la prioritat continua sent la qualitat en la vida de les persones. Hi 

ha moltes persones en situació de risc social, que no poden fer front a les despeses bàsiques 

que comporta un habitatge. Els desnonaments continuen produint-se. L’administració local ha 

de fer tot l’esforç possible però també ha de pressionar a la Generalitat, que té la competència 

exclusiva a l’ordenació del territori del litoral, urbanisme i habitatge. Potser si la Generalitat fes 

la seva feina i aportacions econòmiques, la situació a la nostra ciutat seria diferent. També 

hem demanat més pressupost per al foment de l’ocupació. Ens diuen que el pla de xoc de 

l’atur s’està fent, però la realitat que tenim és que continuen havent 9.651 persones a l’atur. 

S’ha de fomentar la creació d’ocupació, s’ha de fer més. També hem demanat incrementar la 

partida de la lluita contra la pobresa i vulnerabilitat, la partida per la gent gran. També hem 

demanat una partida per a l’accessibilitat i la resposta que ens donen no ens queda clar, per 

exemple, quines actuacions estan previstes pels edificis que encara no estan adaptats a les 

persones sense mobilitat. Tornem a fer una demanda que repetim any rere any sobre els 

edificis religiosos no destinats a culte. Hem demanat incloure l’estudi dels edificis de titularitat 

religiosa no destinats a culte per tal que no estiguin exclosos d’IBI, i aplicar els impostos 

corresponents. Una altra de les nostres al·legacions és la de rebaixar les assignacions als 

grups municipals i els sous als càrrecs de confiança. Per tot això ens abstenim. 

 
 

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, agraeix als tècnics de la casa per la bona feina que fan i per 

la quantitat d’informació que ens han donat i també per la qualitat. També agrair al regidor i al 

govern en general la bona predisposició que han tingut a l’hora de comptar amb les nostres 

propostes. En total hem presentat 45 al·legacions, de les quals 24 han estat acceptades 

parcialment o totalment. Al·legacions que han girat al voltant de tres eixos que considerem 

fonamentals, el tema de l’habitatge, el tema de la protecció i promoció social i el tema de 

l’educació i formació. En quant a l’habitatge parlem d’emergència habitacional. Nosaltres 

demanàvem augmentar la partida que ja hi era consignada en 150.000’-€, dels quals s’ha 

acceptat augmentar en 50.000, crec que el govern podia haver fet un gran esforç ja que els 

considerem insuficients. Tot i això sobre aquestes polítiques d’habitatge, aquesta ha de ser 
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una qüestió d’estat i no una tasca exclusiva de l’ajuntament. Li correspon a la Generalitat i a 

l’Estat Espanyol implementar aquestes polítiques socials. La constitució reconeix el dret a un 

habitatge digne per tots els espanyols. Demanàvem la posada en marxa en el lliurament de 

solars i edificis buits de titularitat municipal per a la construcció d’habitatges, va se una 

proposta de resolució que vam presentar i va ser aprovada per amplia majoria, ha estat 

acceptada i esperem que en els pròxims mesos pugui veure la llum. Per promoció i protecció 

social deia que no es podien dedicar més recursos en aquesta partida perquè necessitaven 

per fer-ho més ajuda externa. No obstant deien que és una prioritat de govern. És una 

necessitat imperiosa, perquè de les persones aturades a Mataró, el 49% no reben cap tipus 

de cobertura i els que la reben, el 61% estan al llindar dels 426 euros mensuals. L’augment de 

pressupost de despeses per protecció i promoció social respecte a 2017 és d’un 7,31% 

mentre que el de cultura augmenta un 19,30%. Entenem que aquest augment que proposava 

al govern per a protecció i promoció social no és el més adient. En quant al tema d’educació, 

d’entrada valoràvem positivament l’increment de recursos però crèiem, desprès s’ha rectificat, 

la quantitat destinada a la millora dels edificis escolars, era una al·legació important, atès que 

aquests darrers anys s’havia deixat de fer inversions i finalment ha estat acceptada. En relació 

a l’escola de música, valoràvem positivament l’increment de pressupost al contracte de 

direcció i vigilància, però crèiem que era important augmentar un 10% més per millorar l’oferta 

d’activitats musicals, a les escoles bressol valoràvem positivament l’increment de les partides 

dels ajuts individuals, però entenem que també calia incrementar els nous tipus d’oferta de 

manera que també s’incrementés el nombre d’alumnes. En quant a temes de mobilitat, el pla 

de mobilitat s’espera, però no acaba de rutllar, crec que hem de veure ja aquest pla i 

proposàvem accions puntuals de cara a poder començar a desenvolupar. El pressupost en 

mobilitat urbana i sostenible és de 600.000 euros i es destina principalment a les despeses de 

manteniment de la senyalització viaria i semàfors, pràcticament 460.000 euros i en quant a 

projectes de mobilitat són 55.000 euros. Ens han acceptat una petició sobre la gent gran, 

sobre ampliar la cartera d’atenció domiciliària. En quant a l’ocupació, demanàvem una mica 

més d’esforç per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, hi ha una proposta que nosaltres vam 

donar el pla d’ajuts a la microempresa i a les Pimes fins a 500 euros mensuals durant un any 

que contractin durant sis mesos a persones en situació d’atur i ens remeten al programa 

“Aixequem persianes”, dient que ja s’està fent d’alguna manera. Aquest programa té una 

objecció, i és que el preu de lloguer de local ha d’estar un 25% com a mínim per sota del preu 

mig dels lloguers del carrer o la zona de referència. Per tant creient important aquests ajuts a 

aquestes empreses petites i mitjanes que són la base de l’economia social. En quant a 
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convivència demanàvem en el pla d’igualtat i consideràvem importantíssim la necessitat de la 

contractació d’una persona tècnica especialitzada en polítiques d’igualtat, la qual cosa s’ha 

acceptat, així també com la creació de l’observatori de gènere, tot i que està recollit en el pla 

de convivència, necessitem que el més aviat possible aquest observatori comenci a funcionar. 

Sobre el medi ambient reclamàvem un increment de pressupost de despeses en quant a 

suport econòmic a l’extensió de les instal·lacions d’energies renovables en la transició 

energètica, Ha estat acceptada. En comerç, turisme i empresa, veiem que el pressupost havia 

disminuït, la qual cosa no ens quadrava amb la promoció que vostès volen de la ciutat, i ara 

amb els diners de Caixa Mar s’ha incrementat en 80.000 euros per promoció de la ciutat. 

Demanàvem un pla d’usos pel Club Nàutic, que ha estat acceptat parcialment així com pel 

solar del Triangle dels Molins. Finalment, un increment de ajut del conveni amb el menjador 

solidari de Cirera, que ens semblava imprescindible per la tasca que fan i la creació d’un banc 

de terres, que ha estat acceptada perquè aquestes terres en desús puguin ser treballades, 

entre d’altres, per persones migrades amb formació i experiència agrícola.  

 

 

 

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

municipal de Convergència  i Unió. 

 

 

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

manifesta que aquests pressupostos que ens presenten considerem que no són els millors i 

molt menys són els nostres pressupostos. Des de Plataforma per Catalunya hauríem preferit 

presentar una esmena a la totalitat, però finalment hem optat per presentar un resum 

d’al·legacions que han sumat quasi una trentena d’elles. Crec que hem sigut l’única formació 

política, que apart de presentar propostes en el pressupost encaminades com inversió, també 

hem proposat propostes en aquest sentit d’on trauríem els recursos públics per poder portar a 

terme les inversions que proposàvem. Perquè veiem que és molt fàcil i senzill proposar en 

què gastar el pressupost municipal però ens hem adonat que els grups municipals no fan 

esment d’ on trauríem els recursos per portar a terme aquestes inversions. Per fer un resum 

del que considerem que no és prioritari però que l’Ajuntament té pensat mantenir, podríem 

posar l’exemple en el sentit que hem presentat al·legació, d’eliminar subvencions a aquelles 

entitats a favor de la independència de Catalunya, perquè considerem que no es pot premiar 
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en aquest sentit amb recursos públics a aquelles entitats clarament partidistes a nivell polític 

com podria ser Omnium Cultural, així tampoc permetre que facin l’acte institucional, per posa 

un exemple, de l’11 de setembre a la nostra sala de plens i a sobre permetre que des de la 

taula presidencial es facin proclames clarament adoctrinadores cap a un sentit. Ens diuen que 

per atorgar les subvencions no hi ha cap criteri polític, sinó dels projectes que es proposen. 

Projectes que en la seva majoria estan clarament encaminats i a favor del trencament de 

Catalunya amb la resta del pobles d’Espanya. També demanàvem l’eliminació de partides que 

no han acceptat,com per exemple, de prestació de serveis d’acollida de nova ciutadania, o els 

contractes que fan referència a nova ciutadania, concretament als serveis de convivència i 

sensibilitat de nova ciutadania. Son partides que considerem no són una minúcia, una d’elles 

suma més de 30.000 euros. Seguint la nostra premissa de primer els de casa, hem demanat 

plans d’ocupació que vagin encaminats preferentment cap a gent nacional. Incentivar també 

plans de natalitat, preferentment de famílies autòctones amb 3.000 euros pel naixement de 

cada fill a partir del segon. També elaborar i fer convenis de col·laboració amb aquelles 

entitats de la ciutat que es dediquen a donar suport a dones embarassades. Ens ho han 

acceptat de forma parcial, dient que contemplaran que aquestes entitats puguin entrar a l’aula 

de salut municipal. En matèria d’habitatge demanàvem un augment de la partida i la 

incrementen en 50.000 euros. Per no fer esment del que nosaltres volem, que és una millor 

distribució dels ajuts públics que es concedeixen des de l’administració. En matèria 

d’ocupació i el problema que considerem que tenim dins dels nostres polígons, demanàvem 

solucions tant logístiques com urbanístiques per tal que es pugui instal·lar nova indústria. Ens 

contesten que estan preparant un seguit de mesures que no posem en dubte que s’estiguin 

fent, però portem molts anys i sempre ens contesten el mateix. No és la primera vegada que 

ens escolten denunciant la falta de nou sòl industrial, ja que moltes empreses no s’acaben 

instal·lant a Mataró encara inclús sent la seva primera opció pel preu desorbitat i quant han 

d’ampliar espai tampoc ho fan perquè no hi ha espai industrial. Creiem que des de 

l’Ajuntament s’ha de fer alguna cosa al respecte. Seguretat, ordre i civisme. Aquest era el 

nostre eslògan principal amb el qual ens van presentar a les darreres eleccions municipals. 

En aquest sentit també hem presentat al·legacions per reforçar la seguretat en el barris de la 

ciutat, passar a tenir més presència policial pro activa. Creiem que no ens podem permetre el 

luxe que en una ciutat com Mataró només s’aposti pel model de proximitat. També creiem que 

necessitem més operatius de contenció i prevenció als barris. Un tema que ens indigna molt 

és que passa amb els prostíbuls il·legals que tenim implantats en algunes comunitats de 

veïns. És una queixa que hem formalitzat en diverses ocasions i sempre ens contesten que 
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s’està treballant. En el mateix sentit en referència als locals conflictius. També hem demanat 

millores en les condicions de la policia local i ens ho accepten emparant-se en les millores 

econòmiques que ja es van acordar l’any passat, però nosaltres no ens referien només a això 

sinó a millores en les condicions en les quals treballen, com ara millorar els cotxes patrulla. 

Sobre la incorporació de cascos amb airbag pels agents que van en motocicleta, ens diuen no 

ho veuen necessari. 

 

 

 

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

diu que la seva percepció és que Mataró des de fa tres anys és una ciutat paralitzada. 

Pensem que el pressupost pel 2018 no dona resposta a la situació socioeconòmica, 

sociocultural i per això mantenim el nostre vot negatiu que vam expressar en el ple inicial del 

mes de desembre. Seguim lligats a un pla d’ajust, del 2012/2022 i a la submissió del deute, al 

forat de PUMSA, que als 2018 requereix de 6,7 milions d’euros per necessitats de tresoreria, 

un eufemisme per comprar actius per pagar deute sobre un total de 34 milions d’euros, la part 

principal correspon a l’edifici del Rengle amb totes les irregularitats que hi ha hagut. No tenim 

un pla d’habitatge actualitzat i no s’aborda la situació d’emergència habitacional marcada pel 

repunt especulatiu del sector de la construcció i l’increment dels preus de l’habitatge tant de 

compra com de lloguer sobretot. L’atur que voreja la taxa de 16%, xifra comparativament molt 

elevada respecte altres ciutat de l’entorn metropolità. Atur que és estructural i molt feminitzat. 

Tenim una tendència descendent en el sector del comerç en els diferents eixos comercials de 

la ciutat. Baixa inversió cultural i manca d’infraestructures i equipaments necessaris i per 

últim, un transports públic deficitari. Continuem amb el pla de mobilitat en un calaix. A data 

d’avui, podem afirmar que el mandat de 2015/2019 ha paralitzar la ciutat per pur sectarisme i 

incapacitat del govern del PSC, que prioritza el pagament del deute davant altres prioritats 

socials, que incompleix sistemàticament els acords del ple, que s’alinea amb la dreta 

espanyolista, que afavoreix les gran superfícies comercials, en comptes del comerç de barri i 

proximitat. No es posen prou recursos per fer creïble una mesura progressiva com ha estat la 

participació ciutadana. Per aquestes raons vam presentar un paquet de 40 al·legacions, 

incidint en els següents àmbits: Aturar la sagnia de PUMSA i del deute que s’hauria de 

replantejar o bé renegociar. Multiplicar per tres els recursos destinats a polítiques d’habitatge. 

Ara la xifra és 1,6 milions i per anar bé la xifra hauria de vorejar els 5 milions d’euros. Impulsar 

el lloguer social i les cooperatives d’habitatge cooperatiu. Aturar el trasllat de la biblioteca de 
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Can Xammar i planificar la quarta biblioteca al Triangle de Molins. Aquestes dues propostes 

han estat compartides per altres grups i s’ha posat en evidència la improvisació amb que ha 

actuat el govern. Planificar i invertir en infraestructures i equipament bàsics, com una seu 

digne per l’escola municipal de música, un auditori, una sala de mig format o una estació de 

busos interurbans. També plantejar la recuperació de solars i l’adequació de zones verdes i 

d’esbarjo. Abaratir un 20% el preu del Mataró Bus en els abonaments del T10, proposta que 

esperem sigui una realitat el 2019. Enllaçar carrils bicicleta, pacificar el trànsit dels carrers 

d’accés i de sortida del centre i millorar l’accés per a vianants des de l’estació de tren fins el 

TecnoCampus. Més recursos per activitats culturals i per desplegar la cultura de proximitat a 

través de centres cívics i casals de barri, que no entenem perquè s’ha rebutjat. Impuls de 

polítiques de memòria històrica. Increment de la partida de pressupost participatiu fins a un 

5% i no el 0,3% que tenim ara. Accions concretes al front marítim, com projectar la creació de 

l’escola de mar al port. Impuls del petit i mitjà comerç. Recuperar la partida retallada i dona 

embranzida a la campanya d’acollits a casa i la dinamització d’una taula del consum 

responsable. Tota una sèrie d’al·legacions que d’acord amb la valoració política i tècnica que 

s’ha fet per part del govern, resulta que ens han acceptat 22 de les 40. Destaquem l’increment 

de 50.000’.€ de la partida de compra d’habitatges per tanteig i retracte a diferents barris de la 

ciutat. Pressupostos participatius és una proposta que va presentar i desenvolupar la CUP, a 

la qual es van sumar la resta de grups i que es pressuposta en 500.000’-€ i que s’ha 

d’incrementar fins el 5%. Sense recursos la participació ciutadana no és creïble. També s’ha 

admès la creació dels abonaments locals de bus un 20% més barats que els integrats i que 

s’inclourà en el prec de la nova licitació pel 2019. La creació de l’escola de mar i l’estudi de la 

creació d’un banc de terres per pagesos a partir de la reducció de l’IBI rústic pels propietaris 

que cedeixen finques. Nosaltres entenem que s’han acceptat moltes de les nostres propostes 

però està per veure quina  concreció tindran i si tindran voluntat política de tirar-les endavant. 

Fins ara no hem vist massa bona predisposició en aquest sentit per part del govern a donar 

concreció a allò que ens diuen que faran. Per últim i atès l’impacte social que té, en el 

pressupost del 2018 veiem que no es dona prou importància a un factor que condiciona la 

vida de gran part de la ciutadania, que és el dret a l’habitatge. Malgrat l’augment de les 

partides dedicades a l’habitatge, continuem tenint unes xifres que són insuficients. Per revertir 

les polítiques especulatives, pensem que cal destinar més recursos, no només pels casos de 

emergència habitacional, sinó també afavorir l’accés universal a l’habitatge. La millor manera 

per obtenir recursos passa per considerar la prioritat que s’està donant ara mateix al 

pagament del deute abusiu que té aquest ajuntament. Es podria bonificar l’IBI dels propietaris 
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que lloguin per sota de l’índex de referència del preus de lloguer i penalitzar als qui lloguin per 

sobre d’aquest. Expropiant habitatges de propietat d’entitats financeres per augmentar el parc 

públic d’habitatges i impulsar un projecte d’habitatges cooperatius en cessió d’us i controlar la 

proliferació de pisos turístics. Tenim molts temes a sobre la taula i substancialment estem 

davant una situació de paràlisi que no dona resposta a les mancances i necessitats de la 

ciutadania, per tant el nostre vot serà negatiu. 

 
 

 

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

Catalunya, manifesta que es dedicarà a les seves al·legacions. No em penjaré medalles. 

Només entraré en una de les al·legacions que ha presentat l’oposició perquè malgrat que algú 

pugui dir que el PSC acaba acordant amb la dreta espanyolista el que no poden oblidar és 

que la dreta independentista governava aquesta ciutat fins fa 3 o 4 mesos i des de fa 7 anys, 

per tant, tenim una mica més de memòria i no ens oblidem des de quan comencen les 

paràlisis, des de quan es paguen importants xifres d’interessos d’ un deute que en el seu 

moment es va generar. S’ha parlat d’ on surten els fons per fer altres tipus de política, per 

exemple, per millorar o incrementar el parc d’habitatges públics, que la majoria hem demanat 

que estiguin repartits en tota la ciutat, no ha estat una al·legació única d’un únic grup. Surten 

750.000 euros per fer aquestes polítiques i d’altres, i aquesta quantitat anava encaminada a 

tenir una tercera biblioteca pública a la ciutat, i a millorar la atenció als ciutadans que reben 

aquí baix han estat més d’una hora i mitja d’espera. Per tant sí millorem el que fa a 

l’administració sí millorem l’atenció als mataronins però ens deixem una part important 

d’aquesta atenció en tant i en quant són incapaços de millorar el que passa aquí baix. Al final, 

la biblioteca no passa per cap voluntat sinó passa per què es van oblidar que necessitaven 

300 metres quadrats més. No ha estat cap altra cosa.  A la WEB municipal fa temps que tots 

els grups municipals ens venim queixant que els grups de l’oposició, no ens hi veiem prou 

reflectits. Em dol profundament el tema de l’IBI de l’església catòlica, perquè els que ara 

reclamen això, quan a aquesta ciutat s’estava pagant per part de l’Ajuntament centres de culte 

d’altres cultes, en un edifici municipal amb uns lloguers infinitament per sota del preu de 

mercat, ningú es queixava i els semblava perfecte. Agrair i demanar perdó a l’equip econòmic 

de la casa perquè han tingut un munt d’al·legacions i han hagut de treballar molt i a córrer 

cuita. El nostre grup va presentar 45 al·legacions, tant al pla d’acció municipal com al 

pressupost, de les quals 43 han estat acceptades, total o parcialment. En aquest sentit estem 
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satisfets, tant de la resposta formal com d’alguns dels canvis que s’han fet a última hora. El fet 

que les partides de promoció de ciutat disminueixin lliga un poc amb les necessitats que té la 

ciutat. Totes les polítiques social són molt importants però el nostre grup creu que la millor de 

les polítiques socials seria no tenir els 9.000 aturats que tenim a la ciutat i per tant de generar 

riquesa, activitat econòmica i que la gent no visqui dels 400 euros i visqui del seu esforç i de 

la seva feina. Semblava poc congruent disminuir aquesta partida, cosa que finalment s’ha 

retardat. Fa temps que el nostre grup i altres vam demanar una avaluació de tot el que feia 

referència a les 5 places que es reserven per a nens i nenes de necessitats educatives 

especials. Ho demanàvem perquè a la nostra ciutat, les famílies que no han pogut accedir al 

centre que volien han fet un esforç molt important. Creiem necessària aquesta avaluació. En 

l’àmbit social hem presentat una proposta i estem contents que hagin accedit a tirar-la 

endavant que és crear un cens i un pla d’actuació per ajudar a persones grans o amb algun 

tipus de problemes que viuen sols. Estar atents i elaborar aquest pla ens sembla molt 

interessant. Estem també satisfets que d’aquí a l’any 2020 els parcs de salut per afavorir 

l’activitat física es puguin doblar i passar dels dos al quatre que proposàvem. També havíem 

reclamat, com altres grups, que les vivendes que adquiria l’Ajuntament per tanteig i retracte 

no estiguessin ubicades en llocs on ja tenim una certa problemàtica sinó que la solidaritat fos 

estesa a tota la ciutat. Pensem que la millor de les polítiques socials és generar ocupació i per 

tant que la gent visqui del seu esforç i de la seva feina i vam proposar incrementar des de 

l’ajuntament la tarifa plana per autònoms, que ja ha aprovat l’Estat, mitjançant subvencions o 

bonificacions en els impostos al mataronins que decideixen emprendre una ocupació. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, felicita al mataroní 

de l’any, al Sr. Carles Estapé, per la tasca que fa i perquè es mereix el premi. Han estat uns 

mesos complicats, a tots ens ha costat fer política i treballar, ens ha costat adaptar-nos als 

processos i moments que canviaven d’un dia per l’altre. Penso que som un consistori 

compromès amb la nostra ciutat i amb les seves necessitats. Hem de parlar de la realitat de 

Mataró que és mol dura i crua, amb moltes desigualtats. Tenim un 16% de la població que ha 

passat pels serveis socials alguna vegada al llarg de la seva vida, xifra que fa molt de mal. 

Portem anys amb aquest problema, que s’ha convertit en estructural, no hem sabut donar 

resposta des del consistori. Tenim uns treballadors socials que estan fent d’administratius, 

que no estan poden fer intervencions a les vivendes, al carrer i acompanyant a la gent. El 
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govern no ha sabut donar la contundència i la resolució necessària per minvar aquesta 

situació. El deute ens ofega per la mala praxis i les males polítiques heretades. És un camí 

dificultós, especialment pels més vulnerables. Ens preocupa molt el tema de l’habitatge. En 

quant al tanteig i el retracte, estem tirant gotes d’aigua en un foc en mig d’un bosc. És a dir, 

estem fent gaire bé res o molt poc. Comptem amb poc més de 286 habitatges que són de 

PUMSA, que estan destinats a donar suport a les famílies que més problemes tenen. És 

insuficient, necessitem més de 2.000 habitatges per donar resposta a la nostra gent. És veritat 

que no és competència nostra sinó de la Generalitat, però no podem com a Ajuntament donar 

l’esquena al ciutadà. Hem d’intervenir a tres bandes. Li faig aquesta proposta, anem al 

Parlament junts a sol·licitar un compromís en polítiques d’habitatge en coordinació amb altres 

ajuntaments de la comarca, som la capital de la comarca, liderem, és la nostra responsabilitat 

i obligació. Ja fa dos anys que parlem del tema de les cooperatives de l’habitatge, treballem 

un projecte amb cara i ulls, condicionem les cessions amb contraprestacions que donin 

resposta als mataronins, per una banda, intervenint el mercat, per altra, oferint algunes 

vivendes més als més vulnerables. Aquest és el nostre eix principal, el nostre compromís. No 

ens conformem amb veure cap desnonament més. Creiem que és molt necessari que les 

treballadores socials acompanyin en el moment que es produeixi un desnonament. No són les 

culpables però poden fer una feina sobre el terreny en gestió directa. Hem de equiparar-nos 

amb els països del nord d’Europa. L’altra qüestió per la que estem molt enfadats és el pla de 

mobilitat. 112.000 euros sona a burla. Vam demanar 300.000 euros per començar amb un pla 

de mobilitat que està al calaix. Els canvis espanten i els veïns es molesten, però els tècnics de 

l’ajuntament han d’estar preparats per assumir aquesta situació, i sembla ser que tenen por a 

treure el pla de mobilitat. Ho hem de presentar a la població, ha estat un compromís de tot el 

consistori, li tornem a reclamar detalls i realitats. També volíem parlar de la tercera biblioteca. 

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

la Ciudadanía, manifesta que aquests no son els seus pressupostos. Ens mantenim en 

l’oposició constructiva i responsable i aquests no són els nostres pressupostos, perquè els 

nostres apostarien per les inversions estratègiques necessàries i fins i tot podríem alentir 

qüestions necessàries con tal d’apostar per l’estratègic i pel que ens pugui treure de la 

situació en que estem. Mataró té els pitjors indicadors de les ciutats de més de 50.000 

habitants de Catalunya, fa uns dies la Sra. Merchant ens va passar uns esborranys del Pla de 

joventut, de convivència i el d’ igualtat, i en el de joventut es referia a l’accés en el mercat 
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laboral dels joves, en el tema d’igualtat hem parlat de les condicions precàries de treball 

envers al gènere, també reiterar els problemes d’accés a la vivenda, desnonaments. 

Qualsevol dels temes de política sectorial tenen un 80% de possibilitats de reenviar-nos al 

problema socioeconòmic què està Mataró, per tant hauria de ser prioritari la inversió en 

apostes estratègiques, que algunes ja les tenim damunt la taula com el pla 20/22, el 

Tecnocampus i per això apostaríem molt més en aquestes inversions. No obstant, creiem que 

és molt importat l’aprovació dels pressupostos, és un exercici de responsabilitat, per donar 

compliment amb els acord amb la policia local i altres temes importants. Encara que no siguin 

els nostres pressupostos i no compleixin amb els requisits de ser molt més decidits en 

apostes estratègiques si és cert que recullen elements dirigides a aquest sentit. El Sr. Jérez 

ens parlava del programa dels polígons industrials i amb les al·legacions que hem presentat 

ha estat factible, s’han augmentat partides com la de 80.000 euros per la promoció de ciutat, i 

per nosaltres els pressupostos compleixen els mínims per recolzar-nos. Inclús el govern ha 

inclòs l’estudi del projecte de la quarta biblioteca pública que fa temps estava pendent, també 

crec que la biblioteca de la Fundació Iluro acabarà entrant a la xarxa pública a mig termini i 

agraïm que es doni resposta als barris de Cirera i Molins que ho demanaven insistentment. 

També la reconsideració de destinar quasi un milió d’euros de despesa en el trasllat d’una 

biblioteca que no era convenient. Tothom sap que l’alcalde és doctor en física i utilitza altres 

unitats de mesura i potser no està molt familiaritzat amb els metres quadrats. Veiem molt 

positiu la reconsideració del tema. 

 

 

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

4 persones empresonades i 5 més a Brussel·les. Per nosaltres el pressupost és l’expressió 

numèrica de les accions programades pel govern. Hem demanat cada any poder debatre les 

ordenances fiscals o sigui ingressos, i el pla d’acció municipal i el pressupost o sigui 

despeses, inversió, i esperem que l’any vinent sigui una realitat, a data d’avui no coneixem les 

accions que es portaran a termini, l’any passat tampoc el varem conèixer, i no tenir el 

programa d’accions, empobreix la participació entre la ciutadania. Hem presentat 74 

al·legacions, la majoria en la línea dels anys 16 i 17 intentant reforçar 3 eixos com són acció 

social, activitat econòmica, emprenedoria i comerç i finalment aflorament de recursos ociosos. 

Del total d’al·legacions presentades, el 90% han estat acceptades en els seus diferents graus, 

però la majoria de les acceptades ho són per tercera vegada ja que van ser ja considerades 

l’any 2016 i el 2017. Una part del 10% de les respostes negatives a les al·legacions són de 
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propostes que en anys anteriors havien tingut una resposta positiva. Després d’haver 

contribuït amb la nostra abstenció a fer possible els pressupostos dels anys 2016 i 2017, 

interpretem que la forma en que es tracten les al·legacions no donen cap confiança i tampoc a 

la resta de partides del pressupost i per això ens preguntem si s’executaran les millores 

previstes a les instal·lacions esportives de Cerdanyola? o el pla integral de Cerdanyola com la 

reactivació comercial a Cerdanyola i Rocafonda?, els 100.000€ previstos per planificar la 

tercera biblioteca serà una realitat?, i l’Anella verda que havia d’estar acabada al desembre 

del 2016?, estaran ateses el 100% de les necessitats de la població infantil i juvenil?, el 

projecte de reforma de la Plaça Gran?, es donarà resposta al tema del dret d’enterrament de 

totes les confessions?, les empreses municipals s’implicaran més en el finançament dels 

emprenedors de la ciutat?, s’utilitzaran aquest any els solars buits per projectes socials tant 

urbans com d’habitatge?. És un pressupost estrictament de gestió, falta política i anticipació 

de futur, és cert que s’ha posat ordre però la majoria d’inversions són de l’àmbit operatiu com 

asfaltat, canviar lluminàries, manteniments, mentre veiem com baixen els pressupostos de 

foment de l’ocupació, de participació, algunes partides d’atenció a la gent gran, i a última hora 

s’ha compensat el pressupost de comerç, turisme i empresa. També veiem que cultura creix 3 

vegades mes que acció social, un 20% contra un 7%. Es comencen a aplicar en aquest 

pressupost algunes línees mestres del programa Mataró 20/22 però altres que venen del 2016 

avança’n amb molta lentitud com el pla del Port, el pla estratègic d’acció social, el d’habitatge, 

el de mobilitat, el de la policia local. Recentment han estat presentats el pla d’inclusió social, 

el de salut, el de convivència, el de replantació d’arbres, però la partida de medi ambient 

jardins i sanejament es redueix lleugerament. Ja ens hem acostumat a veure com alguns 

plans s’aturen, en 3 anys no s’ha pres cap decisió per començar a tancar alguna d’aquestes 

carpetes i seguirà l’agonia del pla de El Corte Inglés, l’ampliació del Mataró Parc, el model de 

gestió del comerç urbà, el futur de la Plaça Gran, el destí del Triangle dels Molins i mentre la 

vuitena ciutat catalana anirà perdent rellevància en el conjunt del país. Sento com si tornés a 

xocar amb la vella política de la recerca i conservació del poder, i espero equivocar-me, ha 

passat mes de mig mandat, hem vist un primer govern sense un relat compartit i sense 

cohesió interna i, després del trencament un govern en minoria, cada cop mes orientat al 

clientelisme. Els dos anys anteriors ens vam abstenir en el pressupost per facilitar l’aprovació, 

aquest cop pensem que hem de votar negativament, però seguim a disposició del govern per 

treballar aquests temes claus i la ciutadania ens ho agrairà.   
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, fa 

referència a la situació en que es troba actualment el país i a la posició de cadascun dels 

partits polítics sobre això, en especial l’actitud del PSC en referència als esdeveniments al 

voltant de l’1 d’octubre. Demà farà quatre mesos que els Jordis estan privats de llibertat 

injustament, també fa tres mesos que estan tancats Oriol Junqueres i Quim Forn i també 

estan a l’exili el nostre President i quatre consellers, el 155 regne a Catalunya i a Mataró no 

es compleixen alguns acords aprovats en el ple. Aquest va ser el motiu pel qual el passat 5 

d’octubre vam abandonar el govern municipal i ara ens trobem negociant les nostres 

propostes des de l’oposició. Estem negociant en benefici de la nostre ciutat i sense interessos 

partidistes. Encara que avui es decidirà un sol pressupost, sempre estava acompanyat d’un 

document polític que es diu Programa d’Actuació Municipal (PAM), on es detallaven totes les 

accions en que es gastarien els diners del pressupost i on es feien aportacions i esmenes per 

part de grups municipals, consells de participació, sindicats, entitats i ciutadans. Al 2017 es va 

presentar un pla d’acció format per un PAM, un PAM mes reduït amb només novetats i un 

catàleg de serveis, document obligat que defineix les tasques de cadascun dels serveis i al 

que es podien fer propostes de millora. Això ho dic perquè quan el PSC governa sol ja no 

porta aquest document i quan fem al·legacions al pressupost només ens diuen que els 

números estan quadrats i no es poden tocar. Per tant no hi ha hagut procés participatiu, ha 

estat inexistent, els pressupostos participatius no tenen rés a veure amb el procés participatiu 

basat en el PAM i amb les propostes inicials del govern. L’actual govern està en una absoluta 

minoria, està sol i ha fet una organització caòtica, i en alguns casos només premiant a uns i 

castigant d’altres, inclús la Primera Tinent d’alcalde s’atreveix a dir que nosaltres al sortir del 

govern va ser com deixar anar llast. Dir això en plena negociació del pressupost és d’una 

miopia política inexplicable. Però a part de tot, hem volgut negociar amb el govern en benefici 

de la ciutadania per responsabilitat, al 2015 vam signar un acord de quatre anys que s’ha 

trencat per raons que no tenen res a veure amb el compliment del mateix. Fins el passat 5 

d’octubre i gràcies a aquest acord hem treballat conjuntament als  projectes de Mataró 20/22, 

el Port, el Tecnocampus i el Pla d’impuls del Centre, també hem complert compromisos 

adquirits i hem fet nous projectes i propostes i considerem que l’acord ha estat positiu. Hem 

presentat al·legacions que defenen l’aposta per l’ocupació, politiques socials, per l’obtenció 

d’habitatge, pel comerç, pel turisme, per l’empresa, per l’esport i nous equipaments culturals, 

exigint el compliment de compromisos no complerts però que finalment hem arribat a un acord 

i una fórmula de seguiment conjunt en alguns temes com la Plaça d’Eix i l’impuls del centre, la 

projecció de Mataró com una ciutat de vacances, lleure, esportiva i cultural, l’execució del 
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projecte de l’edifici del Café Nou, la posada en funcionament de la presó Espai de les arts, 

l’integració de la biblioteca popular de la Fundació Iluro a la xarxa municipal de biblioteques i 

posteriorment a la xarxa de la Diputació de Barcelona i l’estudi i planificació de futur de la Illa 

de Can Cruzate, un tema del nostre programa electoral. Avui tenim el compromís de que 

surtin els pressupostos del 2018 endavant. Agrair a Juan Carlos Jérez pel seu esforç perquè 

els projectes surtin endavant. Al Sr. José Manuel Lopez dir-li que el tema de les dretes i 

esquerres ha quedat desfasat; amb el 155, republicans i monàrquics són expressions mes 

actuals. Respecte a la Biblioteca de la Fundació Iluro, dir-li al Sr. Casaseca que allà on es 

proposava no hi cabia i que amb 750.000€ no hi havia prou, i en el document signat amb la 

fundació Iluro, ja forma part del compromís per la quarta biblioteca i està reclamat amb una 

resposta positiva a la Diputació de Barcelona, per tant crec que se li han avançat.  

 

 

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

Govern, agraeix al Personal de l’Ajuntament que han treballat en l’elaboració del pressupost i 

en les 321 al·legacions, al Servei de Planificació i Estudis estratègics, Serveis econòmics, i als 

Portaveus, hi ha molta feina darrera. No pot avançar una ciutat sense generar consensos i 

majories i necessitarem després d’aquests pressupostos el recolzament de tothom. Destacar 

que tothom ha parlat del tema habitatge i la ciutat de Mataró està fent un esforç per suplir el 

dèficit d’altres administracions, com a les escoles bressol, que parlarem al proper ple però 

estem reclamant a la Generalitat mes de 5 milions d’euros per aquest tema, també es veurà 

en el proper ple la reclamació que hem fet de 1.700.000 euros per costos no justificats en 

l’edifici del Rengle. Pel que fa al tema de l’habitatge, esperem que  l’esforç del Ajuntament 

estigui igualment recolzat per la Generalitat.  

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, manifesta la bona predisposició del govern per acceptar un 

bon nombre d’al·legacions i l’increment en algunes partides importants, però finalment és un 

pressupost insuficient per atendre les necessitats peremptòries de la gent. Hauríem volgut 

mes inversió en política d’habitatge social, en formació i ocupació i en protecció i promoció 

social. Què s’hagués pogut fer amb una pujada raonable dels impostos que vam demanar en 

les ordenances fiscals. Denunciar l’elusió de responsabilitats de la Generalitat en els últims 

anys de governs de dretes, deixant de portar recursos als ajuntaments i que són de la seva 
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competència. No ens poden traspassar la responsabilitat de fer aquestes inversions ni a 

nosaltres ni a la Diputació. El nostre vot serà el d’ abstenció.  

 

 

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

reconeix que a diferencia del que va passar en l’aprovació de les al·legacions de les 

ordenances fiscals, ens hem reunit amb el govern per parlar del pressupost i de certes 

al·legacions i ens han facilitat tota la informació que els hi hem requerit. Algunes de les 

nostres al·legacions s’han acceptat completa o parcialment, però d’altres, que considerem 

imprescindibles per motivar un vot a favor o l’abstenció en el pressupost municipal, tenint en 

compte que algunes han estat automàticament denegades, per això el nostre vot serà contrari 

al pressupost municipal 2018.  

 

 

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

Popular, manifesta que votaran no al pressupost municipal, perquè l’estratègia municipal 

vinculada al pressupost és continuista i no compartim les línees polítiques que intenta marcar; 

podríem estar d’acord en línees estratègiques però no en les seves actuacions, com per 

exemple ens preguntem sí amb els 250.000 euros més de pressupost que l’any anterior 

podran afrontar l’emergència habitacional, la borsa de lloguer social anirà augmentant molt 

poc i tornarem a tenir mancança d’habitatge social. L’urbanisme ha d’estar al servei de les 

persones i aquest pressupost no ho recull. Hi ha una incapacitat de les administracions 

d’implicar-se en aquest tema, tot i que nosaltres sols no ens sortirem sí que hem d’abanderar 

aquesta lluita. Hi ha municipis on si que es fa com Sabadell que han aportat 8 milions d’euros. 

I una manera d’estalviar diners seria que l’assignació als grups municipals estigués lligada a 

la feina feta en els plens municipals i no sols de pressupostos.  

 

 

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

Catalunya, cita 3 al·legacions que no ha tingut temps de comentar, que son molt interessants: 

Primera: altes probabilitats de tenir un Passeig de Ronda mitjançant les ampliacions de les 

esculleres entre Mataró, Cabrera i Vilassar. Segona: que la mobilitat s’utilitzi no només per 

recaptar sinó per afavorir el comerç, hem presentat la de l’aparcament de les Tereses que 

esperem serveixi per augmentar la competitivitat del comerç local en especial el del centre. 
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Tercera: que s’acabin les aportacions de plans i ens posem a treballar en els que tenim. 

Portem un retard de 7 anys en el Reglament de mitjans de comunicació públics i el 

responsable d’haver-ho aturat en el mandant anterior és el Sr. Fernández. Per tant és més 

gent que compleix i gent que no compleix.  

 

 

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

equip tècnic per la seva bona tasca. Hem d’aconseguir tenir mes habitatge i això ha de ser el 

nostre objectiu. També ens falta saber que ha passat amb el pla integral de Cerdanyola, 

nosaltres ho vam impulsar amb la famosa Proposta de Resolució i s’ha de veure com es 

detallarà. En el tema de recuperar els polígons, hem fet al·legacions de com es promocionarà 

i com seran els plans d’ocupació, crec que es poden fer més coses de les que estem fent i no 

conformar-nos en el que ens arriba d’Europa, perquè hi ha empreses que tenen molts 

problemes amb les llicències per quedar-se a Mataró, això ha de canviar. Votarem en contra i 

espero que el preacord en el que hem estat apunt d’arribar continuï sobre la taula.  

 

 

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

la Ciudadanía, diu que l’aprovació dels pressupostos es tirarà endavant entre els grups per 

responsabilitat política. però no només hi ha el treball de fer els pressupostos també hi ha el 

treball de l’implicació i l’impuls polític. Hi ha elements estratègics, com el tema dels polígons i 

les llicències que no s’acaben amb l’aprovació dels pressupostos, això només ha de ser el 

primer pas i no pot ser que quedi en paper mullat. S’han de concretar les partides i donar 

aquest impuls necessari.  

 

 

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

contesta al Sr. Lopez, que en el mandat passat el Reglament no es va aprovar perquè no va 

haver acord polític, però en aquest mandat vostè era el president de la comissió i em va 

demanar que ho portés a la comissió i ho vaig fer i està aprovat inicialment. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació del punt relatiu a 

l’aprovació definitiva del Pressupost General del Grup Ajuntament de Mataró per a l’exercici 

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. (3) i corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2).  

Vots en contra: 9, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

2  -  APROVACIÓ  DELS CONTRACTES PROGRAMA ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS DEPENENTS 

PER AL PERÍODE 2018-2021: AIGÜES DE MATARÓ, SA, 

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, EPE MATARÓ 

AUDIOVISUAL, CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 

MATARÓ, EPE TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. 

 

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

presenta la proposta següent 
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“Els  Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A. 
(AMSA), Promocions Urbanístiques de Mataró S.A (PUMSA), el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró,  l’EPE Mataró Audiovisual i l’EPE Parc Tecnocampus i Fundació 
Tecnocampus  estableixen, en el punt V.2., que anualment, coincidint amb la tramitació dels 
pressupostos de l’Ajuntament, s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic 
financer per l’horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l’any de termini 
de la vigència d’aquest contracte. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple 
Municipal, un cop aprovada pel Consells d’Administració de les entitats, en la mateixa sessió 
en què s’aprovin els pressupostos generals de la Corporació. 
 
Anualment coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l’Ajuntament s’han anat 
actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal 
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb 
aquestes entitats,  comprenia el període 2017-2020  i va ser aprovat per acord del Ple de data 
16 de febrer de 2017. 
 
La proposta actual té com a finalitat la d’establir el contingut de les relacions financeres entre 
l’Ajuntament i la resta d’entitats dependents de l’Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat 
es procedeix a l’actualització dels contracte - programa aprovats en el Ple de data 16 de febrer 
de 2017 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, 
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i EPE Tecnocampus i Fundació 
Tecnocampus i també de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
El Consell d’Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data 9 
de novembre de 2017 el Contracte Programa per al període 2018-2021. 
 
El Consell d’Administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. 
va aprovar en data 19 de desembre de 2017 el Contracte Programa per al període 2018-2021. 
 
El contracte- programa 2018-2021 amb el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 
resta pendent d’aprovació definitiva per part del seu Consell General, que es preveu es porti a 
terme en la propera sessió en data 16 de febrer de 2018. 
 
El Consell de l’EPE Mataró Audiovisual va aprovar en data 12 de desembre de 2017 el 
Contracte Programa per al període 2018-2021. 
 
El Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus va aprovar l’actualització del 
Contracte Programa per al període 2018-2036 en data 20 de desembre de 2017.  
 
En la propera sessió que se celebri del Patronat de la Fundació Tecnocampus se sotmetrà a 
aprovació  l’actualització del Contracte Programa per al període 2018-2036.  
 
 
El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té 
com a finalitat assegurar el compliment per part d’una empresa pública de les seves finalitats 
d’interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d’objectius. Es tracta 
d’un contracte plurianual de renovació anual on s’estableixen les relacions recíproques entre 
una empresa pública i l’Administració de la qual depèn.  
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A l’àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com un instrument jurídic i de 
planificació a través del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els 
ens dependents i que té com a finalitat concretar l’establiment d’un marc que ha de regular per 
una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de 
vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de 
la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a 
l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents 
termes: “En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den 
lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de 
capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado (...)”.  
 
Tanmateix a l’article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument 
específic del control d’eficàcia de les entitats públiques empresarials: “El control del 
cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad 
pública en un convenio o contrato-programa(...)”.  
 
L’article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrmioni de les Administracions 
Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions 
entre l’Administració General de l’Estat i aquelles societats mercantils en les que “sea 
necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)”.  
Aquest article tot i no ser d’aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura 
com un instrument financer i de planificació.  
 
D’altra banda l’article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària, 
financera i comptabilitat i el programa d’actuació que han d’elaborar les societats mercantils 
de capital públic. Més concretament, el programa d’actuació, inversions i finançament s’ha 
d’elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l’article 210 del mateix cos legal (que regula les 
especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa 
d’actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en 
justifiquen l’existència. A més, aquest programa s’inclou com a annex al Pressupost General 
del Ple de la Corporació.  
 
Per tot això, i d’acord amb el que es preveu en les bases d’execució del pressupost de 2018, 
es proposa l’adopció dels següents acords al Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d’aigua potable, 
clavegueram i laboratori per al període 2018-2021, d’acord amb el text que s’acompanya com 
Annex I. 
 
Segon.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2018-2021, d’acord amb el text que 
s’acompanya com Annex II. 
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Tercer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2018-2021, d’acord amb el 
text que s’acompanya com Annex III. 
 
Quart.-   Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
l’EPE Mataró Audiovisual per al període 2018-2021, d’acord amb el text que s’acompanya 
com Annex IV. 
 
Cinquè.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró 
i l’EPE Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
per al període 2018-2036, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex V. 
 
Sisè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, per a la signatura dels referits 
contractes. 
 
Setè.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, demana que es voti per separat cada Contracte Programa. 

 

El senyor Alcalde accepta la petició del portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA. 

 

  

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de 
Mataró, S.A. (AMSA), per al període 2018-2021. 
 

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. (3) i corresponent als membres 

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

Vots en contra: 10,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

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

per Catalunya.    

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2018-2021. 
 
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. (3) i 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

Vots en contra: 5,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1).    

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2018-2021, 
 

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. (3) i  
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i l’EPE 
Mataró Audiovisual per al període 2018-2021 
 

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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres 

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 7,   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) i 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1). 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i l’EPE 
Parc Tecnocampus Mataró-Maresme per al període 2018-2036. 
 

 

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. (3) i 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació relativa a 
l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  per al període 2018-2036. 
 

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. (3) i 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeix als grups municipals que han donat 

suport al govern en l’aprovació del pressupost municipal per l’any 2018, els que han votat a 

favor i els que amb la seva abstenció han facilitat tirar-ho endavant. La seva responsabilitat i 

les seves propostes contribuiran a tirar endavant els projectes i serveis que la ciutadania 

demana i espera. Gràcies per les seves idees, som un govern que escolta i valorem les 

aportacions. El pressupost aprovat és social, incideix en temes com l’habitatge o l’educació 

però també en accions destinades a incentivar l’economia i millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans de Mataró. Crec que és un pressupost de tots i per a tots i això a estat possible en 

part gràcies al regidor Jérez i a l’equip de la casa que ha treballat incansablement per trobar 

acords i el consens necessari per tirar endavant. Agrair també a tots els regidors ja que no és 

una tasca senzilla però és un honor portar-la a terme al vostre costat. Aquest pressupost és el 

millor dels darrers tres anys i la ciutat sortirà beneficiada. Sabem on volem anar tal i com 

senyala el projecte Mataró 20-22 i caminem en la direcció adequada. Gracies als qui ens 

acompanyen en aquest camí per fer una ciutat millor, construir-la és el nostre motor i il·lusió.  

 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:10 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 


