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ACTA NÚM. 01/2018 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE GENER DE 2018.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia divuit de gener 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) 
 
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   

 

 

 



 2

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 

285/2018 de 15 de gener 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 18 de gener de 2018 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

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

regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper 

dijous 18 de gener 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 14 de desembre de 2017  

 

2  DESPATX  OFICIAL 

  

 

 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 

3 Aprovar la modificació de designa de representants de l’Ajuntament de Mataró en 

organitzacions supramunicipals. 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

  
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei d’Ingressos 
 
4 Aprovació inicial de Bases de  subvenció de l’ICIO per obres de millora de qualificació 

energètica i per obres de rehabilitació en edificis i habitatges. 
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 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 Igualtat i Ciutadania 
 

5 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al 

Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2017-2022. 

 

 Benestar Social 
 

6 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al 

Pla d’Inclusió Social 2018-2020.  

  

 Salut i Consum 
 

7 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al 

Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020.  

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per un servei 

públic de transport de qualitat. 

 

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

per la recuperació de l’abonament local del MataróBus. 

 

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

Catalunya-MES per tal que l’Ajuntament reclami la llibertat dels presos polítics. 

 

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

Ciudadanía per la implantació de barreres de seguretat per a motoristes. 

 

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

amb el suport dels grups municipals d’ICV-EUIA, C’s i VOLEMataró per denunciar al 

departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels incompliments en el 

finançament de les escoles bressols municipals de Mataró. 

 

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

motiu de la commemoració de l’any Fabra. 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 
 

14 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre revisió de la web municipal i 

implementació d’un Butlletí Digital. 
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15 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

actes institucionals celebrats el dia 6-12-2017, data en la que es commemora el 

referèndum en el qual es va aprovar la Constitució Espanyola. (Dia festiu regulat pel 

Reial Decret 2964/1983, de 30 de novembre). 

 

16 Pregunta que presenta la regidora no adscrita sobre l’eliminació de les barreres 

arquitectòniques. 

 

17 Prec que presenta la regidora no adscrita perquè el cartell de Les Santes surti a concurs 

públic. 

 

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

sobre els resultats de les mesures adoptades respecte les mascotes el 2017. 

 

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

denúncies per caigudes a la via pública. 

 

20 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre l’impacte econòmic de les obres de la Plaça Joan XXIII i un 

tram de la Ronda Miquel de Cervantes. 

 

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

conseqüències de la marxa de la seu social de Bluesun a Sevilla. 

 

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el 

Pla d’oci nocturn de Mataró. 

 

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

l’anunci de Pla Estratègic de recollida selectiva de brossa a Mataró. 

 

24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el 

futur del sistema de control conegut com a “Fotovermell” a Mataró. 

 

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el 

sistema anomenat Nova Escola XXI. 

 

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre si es produís 

la reclamació econòmica per part del Corte Inglés a l’Ajuntament de Mataró. 

 

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

nul·litat de les multes captades pel “foto-vermell” dels semàfors. 

 

28 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la Nau 

Minguell. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

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

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

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

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

 

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

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2017  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

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 

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS. 

 



 6

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la designació de representants 
municipals en diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els 
seus òrgans de govern. 
 
Vist el Decret de cartipàs de 6 d’octubre de 2017, cal procedir a nous nomenaments de 
representants de la Corporació en organitzacions supramunicipals en les quals l’Ajuntament 
participa en els seus òrgans de govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el 
Ple ordinari de 8 de juliol de 2015, en relació a diferents organitzacions supramunicipals, en la 
forma següent: 
 
CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ 

Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident  

Núria Moreno Romero 
Núria Calpe Marquet 
Fermín Manchado Zambudio 
Francesc Teixidó i Pont 
 
 
CONSORCI LOCALRET 

Nombre de representants: 1 

Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, Juan Carlos Jerez Antequera 

 

CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”  

Nombre de representants: 1  

Regidora de Desenvolupament Econòmic i Territori, Núria Moreno Romero 

Suplent: Angel Remacha Grimal, cap de comerç i promoció de ciutat 

 

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 2 

Regidor d’Espais Públics, Miquel Àngel Vadell Torres 
Suplent: Regidora de Desenvolupament Econòmic i Territori, Núria Moreno Romero 

 
CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ 

Nombre de representants:  President: Alcalde 

Regidora de Cultura, Núria Moreno Romero 
Esther Merino Tafalla 
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Ramon Prujà i Noé  
Pere Coll  
Josep Maria Codina i Filbà 
Maria Lourdes Cirlot Valenzuela 
 

CONSORCI PARC MONTNEGRE - CORREDOR 

Nombre de representants: 1  

Regidor d’Espais Públics I Medi Ambient, Miquel Àngel Vadell Torres 
 

CONSORCI TRANSVERSAL XARXA ACTIVITATS CULTURALS 

Nombre de representants: 1  

Regidora de Cultura, Núria Moreno Romero 

 
FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS 

Nombre de representants:  President: Alcalde – David Bote Paz- 
persones amb responsabilitat en el món de la promoció 
econòmica i de l’urbanisme de Mataró 
Núria Moreno Romero (PSC) 
  

1 vocal per grup municipal 
 
Dolors Guillen Mena (CiU) 
Maria Carme Maltas Freixas (PSC) 
Anna Salicrú Maltas.(ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Carme Polvillo Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Francesc Villà Pardo (ICV-EUiA) 
 

 
 
 

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

manifesta que s’abstindran. Ja es van abstenir al principi de la legislatura i l’argument és el 

mateix, no s’acaba d’entendre com es trien alguns representants que no son regidors del 

govern. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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) i corresponent als membres del 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei d’Ingressos  

 

4  -  APROVACIÓ INICIAL DE BASES DE  SUBVENCIÓ DE L’ICIO PER 

OBRES DE MILLORA DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA I PER OBRES 

DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS I HABITATGES. 

 

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

presenta la proposta següent 

 



 9

“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Mataró vol aprovar les següents bases de subvencions i ajuts per a 
la ciutadania en el pagament de tributs, per a l’exercici 2018: 
 
I) Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a actuacions de millora 
energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a actuacions de millora energètica no exigida 
per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró. 
 
Seran objecte de subvenció les obres, construccions i instal·lacions que incorporin mesures 
de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la 
normativa vigent, que augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes 
existents. En concret, seran subvencionables les actuacions en edificis o unitats d’aquests 
amb qualificació energètica D  que millorin en una lletra la qualificació de la certificació 
energètica; així com les actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica 
F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica. 
 
II) Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a la realització d’obres de 
rehabilitació en els edificis i els habitatges. 
 
Donats  els  moments  de  dificultats  econòmiques  per  a  les  famílies  que,  entre  altres  
coses,  és  un factor  determinant  per  a  la  no  realització  de  les  obres  de  manteniment  
dels  edificis  d’habitatges, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la 
conservació, la millora de la  qualitat i de la  sostenibilitat  i  la  realització  dels  ajustos  
raonables  per  a  una  adequació  efectiva  en  matèria d’accessibilitat.  
 
Amb aquestes bases se subvencionarà l’impost  sobre construccions,  instal·lacions  i  obres  
(ICIO)  i  de  la  taxa per les llicències urbanístiques, en la realització de les següents 
actuacions: 
 
1. Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, 
greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) 
 
2. Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal·lació d’ascensor i/o ajustos 
raonables en matèria d’accessibilitat) 
3. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin 
persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda. 
 
 
Fonaments de dret 
 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar provisionalment les següents bases reguladores de subvencions per a 
l'exercici 2018: 
 
• Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a actuacions de millora energètica no 

exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 
 
• Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a la realització d’obres de rehabilitació 

en els edificis i els habitatges. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases en cas que no es presenti 
cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 
presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 
 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A LA SUBVENCIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A LA MILLORA DE LA 
QUALIFICACIÓ OBTINGUDA EN EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA NO 
EXIGIDA PER LA NORMATIVA VIGENT EN EDIFICIS O UNITATS DELS MATEIXOS EN EL 
MUNICIPI DE MATARÓ 
 
PRIMERA .- Objecte i àmbit d’aplicació 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a actuacions de millora energètica no exigida 
per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró. 
 
SEGONA.- Actuacions objecte de les presents bases  
Seran objecte de subvenció de l’Impost sobre Construccions,  Instal·lacions i Obres (ICIO)  les 
obres, construccions i instal·lacions que incorporin mesures de millora de l’aïllament tèrmic de 
cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin 
l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes existents d’acord amb el 
següent: 

2.1. Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica D  que 
millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica. 
 
2.2. Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica F i G que 
millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica. 

 
TERCERA.- Condicions particulars de les actuacions objecte de subvenció 
3.1.  Les obres s’ hauran d’executar  en el període que s’indiqui a la convocatòria 
corresponent.  
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3.2.  L’actuació haurà de comptar amb les comunicacions i/o llicències necessàries  i 
requerides per les administracions corresponents. 
3.3.  Les obres hauran d’estar finalitzades abans de la data que s’indiqui en la convocatòria 
corresponent. 
 
QUARTA.- Requisits dels habitatges i/o edificacions o unitats d’aquests 
Els habitatges, edificacions o unitats dels mateixos  que pretenguin acollir-se a les presents 
bases hauran d’acomplir els requisits següents: 

4.1. L’habitatge s’ha de destinar a habitual i permanent per a la persona propietària, 
inquilina o usufructuària. 
 

4.2. Ha disposar de Certificat d’Eficiència Energètica 

 
CINQUENA.- Tipus i quantia de les subvencions 
La subvenció, a càrrec de l’Ajuntament, serà del  50% de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) de la part de les obres que incorporin mesures de millora de 
l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa 
vigent. 
 
SISENA.- Aplicació pressupostaria 
Per al finançament de les subvencions es designa la quantitat de 48.000,00 € a la  partida 
410400 152210 48900 Subvencions a la rehabilitació d’habitatges. 
 
SETENA.- Condicions de les persones beneficiàries  
Podrà ser beneficiària de la subvenció qualsevol persona física o comunitat de propietaris 
legalment constituïda, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al municipi 
de Mataró que efectuï obres de millora d’eficiència energètica que justifiqui la millora en una 
lletra el certificat d’eficiència energètica si aquesta és D, o de dues si aquesta és F i G.  
No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concorri 
alguna de les  circumstàncies que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
VUITENA.- Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries 
Les persones beneficiàries queden obligades a: 

8.1. Executar les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 

8.2. Obtenir totes les llicències i/ o permisos necessaris per a l’execució de 
les mateixes. 

NOVENA.- Presentació de sol·licituds 
Les persones físiques i/o jurídiques que vulguin acollir-se a la subvenció regulada a les 
presents bases hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Mataró 
la sol·licitud acompanyant-hi la documentació següent: 

- Fotocòpia del NIF/NIE o CIF de la persona sol·licitant 
- Indicació de si és inquilí/na, usufructuari/a o propietari/a 
- Identificació de l’edifici o unitat d’aquest (adreça i número de referència cadastral) 
- Identificació de la persona propietària en el supòsit que sigui diferent de la sol·licitant 
- Detall de l’actuació de millora d’eficiència energètica susceptible de subvenció. 

DESENA.- Criteris d’adjudicació 
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El criteri per a la concessió dels ajuts serà l'ordre d'entrada de les sol·licituds, presentades 
dins de termini, fins exhaurir els imports totals destinats a aquesta convocatòria. 
 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit pressupostari previst a la partida de 
despesa habilitada per a la tramitació de les mateixes a cada convocatòria. 
 
ONZENA.- Tramitació, instrucció del procediment i resolució d’atorgament 
11.1. La persona titular competent en matèria de Llicències d’Obres resoldrà sobre la 
concessió de subvenció sol·licitada a proposta de l’instructor/a del procediment. 
11.2. La instrucció dels expedients correspondrà al Servei Competent en matèria de Llicències 
d’Obres. Les funcions de l’òrgan instructor son: 

a)  Proposta provisional de resolució 
b) Proposta definitiva de resolució 
c) Qualsevol altra tràmit necessari  amb caràcter previ a la resolució del procediment  

de concessió de les subvencions. 
11.3. En el termini d’un mes de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds es farà una relació de les sol·licituds presentades que compleixen els requisits, 
ordenades de major a menor puntuació atenent als criteris de puntuació inclosos en aquestes 
bases i s’elaborarà un llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries. 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit pressupostari previst a la partida de 
despesa habilitada per a la tramitació de les mateixes a cada convocatòria. 
En cas d’igualtat de puntuació prevaldrà la sol·licitud amb número més baix de registre 
d’entrada. 
11.4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió de subvenció, que 
posarà fi a la via administrativa, serà de tres mesos comptats de l’endemà de la publicació de 
la resolució de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat 
la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades la seva 
sol·licitud. 
11.5. La resolució de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el portal  www.mataro.cat 
 
DOTZENA.- Qualificació definitiva i subvenció 
12.1. Una vegada finalitzades les obres i abans de la data que s’indiqui a la convocatòria 
corresponent, s’hi adjuntarà la documentació que s’indica a continuació: 
 - Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o unitat d’aquest 
 - Acreditació del pagament de l’ICIO 
 - Domiciliació bancària  
 - Document acreditatiu de les millores no obligades per la normativa vigent o 
 declaració responsable de les millores no obligades per la normativa vigent. 
12.2. Complert aquest requisit, es procedirà al pagament de l’import corresponent a la 
subvenció  concedida. 
 
TRETZENA.- Control i revocació 
L’Ajuntament podrà comprovar pels mitjans que consideri adequats l’acompliment de les 
obligacions inherents a l’atorgament. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, especialment la falta de presentació en termini de la 
documentació assenyalada en l’article anterior o la comprovació de falsedat de les dades 
aportades a l’expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució 
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de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals meritats des del moment 
de la percepció. 
 
 

 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ EN ELS EDIFICIS I ELS HABITATGES PER A L’EXERCICI 2018. 
 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Donats  els  moments  de  dificultats  econòmiques  per  a  les  famílies  que,  entre  altres  
coses,  és  un factor  determinant  per  a  la  no  realització  de  les  obres  de  manteniment  
dels  edificis  d’habitatges, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la 
conservació, la millora de la  qualitat i de la  sostenibilitat  i  la  realització  dels  ajustos  
raonables  per  a  una  adequació  efectiva  en  matèria d’accessibilitat.  
 
SEGONA. OBJECTE  
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions  de l’impost  sobre construccions,  instal·lacions  i  obres  (ICIO)  i  
de  la  taxa  per les llicències urbanístiques, en la realització de les següents actuacions: 
 

4. Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, 
greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) 
 

5. Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal·lació d’ascensor i/o ajustos 
raonables en matèria d’accessibilitat) 
 

6. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin 
persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda. 

 
TERCERA. CRITERIS 
 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen  caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables  en  tot  moment,  no  generen  cap  dret  a  l’obtenció  de 
subvencions  en  anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu.  
 
2.  El  procediment  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  previstes  en  aquestes  bases  
serà  el  de concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació 
de  
les sol· licituds fins a esgotar el crèdit disponible. 
 
3.  La  gestió  de  les  subvencions  s’efectuarà  d’acord  amb  els  principis  establerts  en  la  
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró i la restant 
normativa aplicable en matèria de subvencions.  
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QUARTA. CONDICIONS I PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Poden ser beneficiàries de l’ajut les comunitats de propietaris, les persones físiques o les 
institucions i entitats sense afany de lucre propietàries d’edificis ubicats en el municipi i per les 
obres que es detallen a la base segona.  
 
En les obres de millora de l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges, 
podran ser beneficiàries també les persones arrendatàries o les que que n’ostentin l’ús amb el 
corresponent títol habilitant.  
 
El pressupost d’execució material de les obres ha de ser, com a mínim, el que serveix de base 
de càlcul de l’ICIO objecte d’aquesta subvenció. 
 
Les obres han d’haver finalitzat entre el 1 de gener i el 30 de novembre de 2018 
 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
I. 100% de l’objecte de la subvenció respecte a les actuacions en els edificis que hagin estat 
inclosos en Plans d’Actuació Integral,  Llei de Barris o de l’àmbit del programa de suport a 
comunitats.  
 
II. 100% de l’objecte de la subvenció respecte a les actuacions instades per una ordre 
d’execució municipal.  
 
III. 100% de l’objecte de la subvenció per a les actuacions d’eliminació de barreres 
arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb 
mobilitat reduïda legalment reconeguda. 
 
IV. 50% de l’objecte de la subvenció per a la resta. 
 
SISENA. SOL· LICITUDS  
 
Les sol·licituds s’han de presentar fins al dia 30 de novembre de 2018 mitjançant instància al 
registre general de l’Ajuntament, acompanyades de la següent documentació: 
 

• Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici per les obres necessàries per a la reparació 
de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus  i per les 
d’adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis.  

• Pressupost  i factures de les obres  
• Imprès normalitzat amb les dades del compte on ingressar la subvenció.  
• Justificant de pagament de l’impost i la taxa de llicències urbanístiques. 

 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 
subvenció. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant l’esmena  
o la rectificació necessàries   en   el   termini   de   deu   dies   hàbils,   així   com s’advertirà 
que   la no complementació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
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1. La instrucció del procediment correspon a la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró.  
 
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol· 
licitud.  
 
3. La  resolució  de  l’atorgament  posarà  fi  a  la  via  administrativa,  contra  la  qual  les  
persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el 
termini d’un mes, o  bé  recurs  contenciós  administratiu,  o  qualsevol  altre  recurs  que  
considerin  convenient  per  a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut  el  termini  fixat  sense  que  s’hagi  notificat  una  resolució  expressa,  
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.ç 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.  
 
VUITENA. RÈGIM SANCIONADOR  
 
1.  Les  persones  beneficiàries  restaran  sotmeses  a  les  responsabilitats  i  al  règim  
sancionador  que sobre sancions administratives estableix la  normativa aplicable en  matèria  
de  subvencions, la  Llei general pressupostària i la Llei general tributària.  
 
2.  En  els  casos  de  subvencions  concedides  i  abonades  indegudament,  l’Ajuntament  de  
Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb la 
legislació vigent.  
 
NOVENA. PUBLICITAT 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal 
(www.mataro.cat) i en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
DESENA. NORMATIVA APLICABLE 
 
En  tot  allò  no  previst  en  aquestes  bases  s’estarà  al  que  disposen  la  normativa  
municipal  general reguladora  de  les  subvencions;  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  
general  de  subvencions,  el Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  que  s’aprova  el  
Reglament  de  la  Llei  general de subvencions i altra normativa concordant.  
 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que votaran que 

si. Vull deixar reflectida la petició que vam fer a la Comissió informativa. Ens sembla be, que 

els barris afectats per la llei de barris rebin el 100% de la subvenció, però considerem que hi 

ha altres barris que també tenen habitatges amb més de 40 anys i que també s’haurien de 

poder acollir a la subvenció. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que hi ha 

quatre persones injustament encara a la presó. En relació al punt ens posicionem igual que ho 

varem fer en el conjunt de subvencions que va ser amb abstenció. No acabem de veure clar el 

100% de subvenció per aquelles obres que es deriven de la disciplina urbanística.   

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

apart d’haver encara quatre representants a la presó, hi ha uns altres exiliats a Brussel·les. 

Per posicionar el vot del nostre grup que serà favorable. Agrair el manteniment de la proposta 

de subvenció del ICIO per les obres que suposin una millora en la qualificació energètica i la 

seva eficiència.   

 

 

 
 
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 de 

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

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

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

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

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

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 
 
 
 



 17 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

Igualtat i Ciutadania 
 
5   - DONAR COMPTE DE L’ACORD APROVAT PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 15-1-2018 RELATIU AL PLA DIRECTOR DE 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE MATARÓ 

2017-2022. 

 

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

compte del següent: 

 
“Relació de fets 
 

1. Per acord del Ple de 8 de setembre de 2005 es va aprovar per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament de Mataró a la Declaració dels Governs Locals pels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides. 

2. En aquest marc es va aprovar l’any 2006 el primer Pla Director de Solidaritat i 
Cooperació al Desenvolupament de Mataró  i l’any 2013 el segon.  

3. En l’actualitat es vol aprovar el III  Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament de Mataró 2017-2022, com a un pas endavant entorn a la 
planificació al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 promoguts 
per la Organització de Nacions Unides, amb  la voluntat d’assolir a mig termini la 
coherència de polítiques entre les diverses àrees de treball a nivell municipal, de 
manera que el conjunt de polítiques públiques municipals siguin un element generador 
de desenvolupament sostenible a escala local i global, amb un enfocament de drets 
humans.  

4. El Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2017-2022 
és el resultat d’un procés de reflexió que ha estat construït de forma participativa en 
diverses entrevistes i en dues jornades de reflexió impulsades pel Servei d’Igualtat i 
Ciutadania, comptant amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona a través de 
l’assessorament de la consultora Ziri , i en què han participat activament els diferents 
grups municipals i les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència. 

5. Els objectius del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de 
Mataró 2017-2022 són els següents: 

a. Objectiu  General:  

i. Contribuir des de la dimensió local al desenvolupament humà sostenible,  
l'eradicació de la pobresa i de les desigualtats en el marc de l’Agenda 2030 i 
dels Objectius de Desenvolupament  Sostenible, i al desplegament efectiu i 
la protecció dels Drets Humans arreu del món. 
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b. Objectius específics: 

i. Articular una política pública de cooperació municipalista alineada amb 
la nova agenda global i l’estratègia de ciutat, que foment i la coherència 
de polítiques i la incorporació de tots els actors i capacitats en el seu 
desplegament. 

ii. Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dóna suport i possibilita el 
desplegament de la política pública municipal de cooperació. 

 

 

Fonaments de dret  
 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars 
que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran 
compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies 
d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el III Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 
2017-2022, d’acord amb el text literal adjunt. 

Segon.- Derogar el IIn. Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 
2013-2016, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 18 de novembre de 
2013.  

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 

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

la cooperació en aquest àmbit es va iniciar l’any 1987. El pla que es presenta avui implica 

l’acceptació dels continguts i l’aposta per realitzar els mateixos. Creiem que és molt important 

conscienciar sobre la correcta execució dels drets humans, i per la solidaritat i la igualtat. 

Mataró és pionera amb la implementació de l’agenda 20-30 de desenvolupament sostenible, 

inclusiu. El pla és una aposta de ciutat ambiciosa que necessita la implicació de tots els 

sectors de la societat. És un pla innovador. Tots volem que Mataró sigui capital en la lluita a 

favor dels drets humans i aquest pla ajudarà enormement. S’hauria de dotar millor el 
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pressupost en cooperació per poder executar aquest pla amb garanties. Donar les gracies a 

tothom que ha treballat desinteressadament en l’elaboració d’un pla per una ciutat més justa. 

 
 
 
 
 

Benestar Social 

 

6   - DONAR COMPTE DE L’ACORD APROVAT PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 15-1-2018 RELATIU AL PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL 

2018-2020.  

  

El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, dóna compte del següent 

 

“Relació de fets 
 
1. El passat 10 de novembre de 2017 es va donar compte del Pla d’Inclusió Social 2018-2020,  

com a línies d’ actuació, a la Comissió Informativa Municipal d’Acció Social. 

2. El Pla d’Inclusió Social de Mataró neix de la voluntat de donar continuïtat als diferents plans 
de promoció social que s’han desenvolupat a la ciutat des del 2006 i s’empara en el nou 
marc normatiu europeu, estatal i autonòmic. 

 
3.  El Pla és una eina de treball transversal que incorpora i articula diverses àrees, serveis 

municipals i entitats socials amb el compromís ferm de treballar per la inclusió social al 
territori.  

 
4. Els objectius del Pla és la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Té en compte els 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS), dissenyats i aprovats per l’assemblea de 
les Nacions Unides, per oferir una visió conjunta als desafiaments de la societat actual i en 
l’àmbit local està en sintonia amb l’Estratègia Mataró 2022, especialment amb el Repte 2 
“Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial”. 

5. El Pla s’estructura en sis eixos: Inserció laboral i formació professionalitzada, Residencial i 
pobresa energètica, Salut, Relacions i educació, Igualtats d’oportunitats en la infància i 
l’adolescència i Treball en xarxa i cada eix determina les accions a desenvolupar durant el 
període de vigència del Pla. En total el Pla preveu 92 accions que seran l’instrument per 
apoderar les persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social en el seu procés 
d’autonomia.  
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Fonaments de dret  
 

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

 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 

particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 

 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.-  Aprovar el Pla d’Inclusió Social 2018-2020, d’acord amb el text literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
 
 
 

 

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

d’ un molt bon document. Pensem que caldria donar la màxima difusió perquè tothom el 

conegués. El document denuncia que la situació de pobresa en molts casos s’està tornant 

estructural, que les polítiques distributives no arriben a treure de la situació de vulnerabilitat a 

moltes persones, l’atur segueix essent molt alt, la precarietat laboral segueix imperant, són 

dades del 2016 però continuen al voltant del 80% de contractes laborals temporals. Del total 

de 48.000 famílies registrades, han passat per serveis socials unes 8.400, això és 

pràcticament el 18% de les llars familiars registrades a Mataró. Un 25% de menors d’edat de 

Mataró s’han atès en algun moment per benestar social. És moltíssim. Els governs locals, 

sempre ho hem denunciat, tenen un sistema de finançament insuficient i mai solucionat. Fan 

el que poden. Pensem que com a conclusió d’aquest treball, caldria apuntar algunes coses. La 

primera, caldria complementar amb una mena d’informe sobre quina és l’eficiència de 

cadascun del programes en termes de consecució d’objectius per cadascuna de les sis línies 

dels sis ajuts que ha descrit perfectament el Regidor. Caldria també alinear tots aquest eixos i 

els programes, amb el pla estratègic d’acció social, que la Generalitat encara no ha publicat. 

En els pressupostos del 2018, la quantitat destinada a aquest capítol és inferior a la del 2017. 
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Finalment, caldria calcular una quantitat de recursos suficients per atendre el 100% de les 

necessitats dels menors. Mereix una felicitació tothom que ha participat, des de la Regidora 

Martínez de la etapa anterior fins al Regidor Vinzo en aquesta i tot l’equip de benestar social. 

 
 

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

aquest document és molt important. Tots sabem que la protecció social és el conjunt de 

polítiques que ajuden als individus a administrar els riscos socials fent front al impacte que 

aquests riscos generen. Sembla obvi que els conceptes d’inclusió i exclusió social estan 

íntimament relacionats. La inclusió social de qualsevol persona o col·lectiu obliga a garantir la 

igualtat, la ciutadania i els drets econòmics, polítics i socials entre d’altres. Totes les persones 

són vulnerables, de manera que la protecció social i les intervencions públiques hauran d’anar 

destinades a ajudar i mitigar els riscos i a reduir la vulnerabilitat permetent major igualtat, 

justícia i equitat. Per això aquest pla s’ha fet en la línea de la lluita contra les desigualtats i 

sota el paraigües de desenvolupament sostenible. Les seves 98 accions tenen un objectiu 

clar. Aconseguir per a les persones, famílies, col·lectiu i societat, un desenvolupament 

sostenible, inclusiu a llarg termini. Aquest pla estableix mecanismes per a la detecció, 

planificació i prevenció de situacions d’exclusió social. És l’evolució lògica de la feina iniciada 

amb el pacte del tercer sector amb els plans de rescat i seguides per la diagnosi de la infància 

i l’adolescència entre d’altres. Ara ens toca destinar els recursos necessaris per poder fer 

efectius totes les necessitats que la nostra societat necessita i que s’ha posat de relleu en 

aquest document. Donar les gràcies al Regidor Sr. Vinzo per la continuïtat en la feina i a la 

seva excel·lent dedicació i donar també les gràcies a la tasca del Consell de Benestar Social, 

a les entitats i molt especialment al serveis de benestar social, que malgrat les mancances i 

l’augment de les necessitats no han defallit en el seu treball. 

 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, dona les gràcies per les aportacions. És veritat que hem de fer 

més difusió i pedagogia de les dades socials que hi ha a Mataró. Estem en una situació de 

certa recuperació però també paral·lelament d’estructuralització d’aquest indicadors d’exclusió 

o vulnerabilitat. La difusió d’aquest document serà útil. La situació a nivell d’indicadors és molt 

greu i s’ha de traslladar a la població. 
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Salut i Consum 

 

7  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD APROVAT PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 15-1-2018 RELATIU AL PLA DE SALUT PÚBLICA 

DE MATARÓ 2017-2020.  

 

El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, dóna compte del següent 

 

“Relació de fets 
 
1. L’Ajuntament de Mataró creu necessari comptar amb un - Pla Municipal de Salut Pública -   

pel període 2017-2020, que ha de permetre desenvolupar les competències i els serveis 
en matèria de salut pública, que la normativa assigna als ajuntaments. 
 

2. El Pla Municipal de Salut Pública de Mataró 2017-2020, s’emmarca en el Pla de Salut 
2016-2020 de Catalunya, concretament en la” Línia 3. Salut en totes les polítiques” que és  
un dels eixos vertebradors del canvi, seguint les directrius de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) i d’acord amb el model dels determinants de la salut.  
L’estratègia de salut en totes les polítiques es fonamenta en l’anàlisi dels determinants de 
la salut de la població sobre els quals es pot intervenir des de les polítiques d’altres 
sectors més enllà del sanitari i de la pròpia herència genètica. Es tracta, doncs, de 
formular polítiques transversals amb l’objectiu de protegir i millorar la salut de les 
persones. 

 
3. A l’eix estratègic 1.5.1 del Pla de Mandat 2016-2019 es va establir, el següent 

objectiu:”Vetllarem perquè la Salut sigui un element de les polítiques d'altres àmbits 
sectorials: "Salut a totes les polítiques".   
Aquest compromís també es veu reflectit en el Programa d’Actuació Municipal 2016, en 
l’àmbit 1.5: “Ciutat saludable: Promoció, prevenció i protecció de la salut” on es va acordar 
elaborar durant l’any 2016 el Pla de Salut Municipal. 

 
4. També cal tenir en compte que els darrers anys han estat marcats per una important crisi 

econòmica que ha impactat sobre les condicions de vida de les persones i n’ha augmentat 
la vulnerabilitat i ha incrementat les desigualtats en salut.  
Aquestes desigualtats es deuen, en bona part, als determinants socials de la salut: l’entorn 
socioeconòmic,  juntament amb l’edat, el sexe i el nivell d’estudis.  
Per això és  necessari un abordatge multilateral d’acord amb l’ enfocament de “salut a 
totes les polítiques” i per aquest motiu es vol aprovar un nou Pla de Salut Pública, que  
incorpori els  reptes del Mataró 2022 : Repte 1 Mataró 2022: Lluita contra l’atur i creació 
d’ocupació de qualitat i  Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.  
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5. Aquest Pla de Salut Pública, per a tota la seva vigència, exigirà la confecció de plans 
anuals de treball que han de permetre executar les competències obligatòries que el 
Servei de Salut i Consum té encomanades per la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut 
pública i la normativa sanitària específica i per aquest motiu, el Servei de Salut i Consum 
s’haurà d’organitzar anualment  per tal de poder acomplir les funcions per a la gestió del 
risc derivat, entre d’altres, per la contaminació del medi, les aigües de consum públic, els 
equipaments públics i els llocs habitats, incloses les piscines, les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing, els productes alimentaris, els animals domèstics, els animals 
de companyia, els animals salvatges urbans i les plagues i el control de les instal·lacions 
que poden estar associades a l'aparició de legionel·losi . 
 

6. Aquest  Pla de Salut Pública és el resultat d’un procés de treball impulsat pel Servei de 
Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró, construït de forma participativa amb la 
col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, i ha comptant amb 
l’assessorament de la Consultoria del Consorci de Salut i Social de Catalunya, i hi han 
participat activament les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal de Salut 
i tots els agents de salut del territori. 
Durant el procés participatiu d’elaboració del Pla de Salut (maig - juny 2017) es van 
realitzar 3 sessions de treball amb l’objectiu de presentar els resultats del diagnòstic i obrir 
un procés de participació que, mitjançant diferents tècniques, contribuís a definir els 
compromisos i les línies estratègiques de futur. En el procés hi va participar un equip 
directiu format pel Departament de Salut –CatSalut- Institut Català de la Salut –ICS- 
Agència de Salut Pública de Catalunya, Consorci Sanitari del Maresme i també un equip 
tècnic de totes aquestes institucions i serveis municipals implicats. Finalment és va 
realitzar una debat en el si del Consell Municipal de Salut i una Sessió participativa oberta 
a tota la ciutadania. 

 
Fonaments de dret  
 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars 
que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran 
compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies 
d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
 
Primer.-  Aprovar el Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020, d’acord amb el text literal 
adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

exposa que no ha intervingut als dos punts anteriors perquè són d’ampli consens, però la 

intervenció també farà referència a ells. Voldria felicitar a la Sra. Martínez per liderar aquests 

plans. Agrair molt especialment, tant per la seva feina com per l’esforç que ha fet al Sr. Vinzo 

amb el pla de salut. També felicitar als equips que han treballat en els tres plans. El paper ho 

aguanta tot però el que és important és la implementació d’aquest plans. De l’àmbit de la 

cooperació no tenim res a dir però pel que ha succeït al passat hem de ser absolutament 

transparents. Hi ha una part de la població que pot no entendre que estem ajudant a uns 

altres, que s’ha de fer, no ho poso en dubte, però s’ha de ser molt rigorós i molt transparent i 

no pot passar el que ha succeït amb uns altres projectes de cooperació. Pel que fa al pla 

d’inclusió social i el de salut, no podem oblidar que som la ciutat gran de Catalunya amb la 

taxa d’atur més alta i també amb una taxa de formació bastant baixa i això ho condiciona tot.  

S’ha de treballar i hem de lluitar per no deixar a ningú enrere en aquesta incipient recuperació 

econòmica que estem vivint. Tampoc podem oblidar un condicionant molt important pel que fa 

al pla de salut, que és la situació del Consorci Sanitari del Maresme, intervingut per la 

Generalitat, infrafinançat des del seu començament i vivint una situació molt dura aquests dies 

a urgències. Hem de lluitar tots per la situació dels professionals i tècnics sanitaris. Nosaltres 

si s’hagués de votar votaríem favorablement i li donaríem suport. 

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

salut estigui ja sobre la taula. El nostre grup té molt d’interès, ja que va haver un moment que 

va quedar molt encallat. És un pla de salut que veien prou acceptable. Crec que hi ha coses 

que encara es poden millorar però sobre tot m’agradaria fer d’èmfasi  en la part de posar-lo en 

marxa, fer que la ciutadania de Mataró el faci seu i fer molta pedagogia i prevenció, molt 

treball comunitari en coordinació amb tots els agents. Felicitar al equip i recordar que estarem 

a sobre i que s’ha de posar en pràctica. 

 

 

 

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

Ciudadanía, creu que és un pla positiu, Tenir un pla de salut sempre és un avançament. 

Creiem que és un pla bastant complet i equilibrat. Nosaltres el veiem molt positiu i l’hem 

recolzat des del moment que ha estat sobre la taula. Puntualitzar que creiem que és molt 
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important la salut dels nostres conciutadans. L’objectiu clar seria tenir una excel·lent salut 

pública. Un factor clar és el mediambiental. Nosaltres tenim competències com administració 

en aquest tema i hauríem de treballar per estar implicats en evitar tots els riscos ambientals 

que es puguin evitar als ciutadans. Hem d’estar molt implicats. 

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, felicita als responsables 

d’aquest pla de salut, començant pel regidor Vinzo i continuant per tots els serveis municipals i 

les administracions supramunicipals que han intervingut. És un molt bon pla de salut, amb 

poques línies estratègiques però molt clares, totalment alineat amb el pla de salut de 

Catalunya que la conselleria ha impulsat a les principals ciutats catalanes i que la conselleria 

ha valorat molt positivament. Falta concretar els plans operatius anuals, el pla d’acció, al 

menys el del primer any, tot i que és cert es proposen unes línies d’actuació i una metodologia 

que es farà servir per construir aquests plans d’acció, prioritzant les accions per criteris 

d’importància i també de facilitat d’execució. És un molt bon pla, falta veure com som capaços 

de portar-lo endavant en les millors condicions.  

 
 
La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix al 

Regidor Vinzo i al seu equip la feina que han fet en aquest pla i que ha estat molt acurada. 

Definiria aquest pla com a transversal, valent, innovador i molt metòdic. No resulta fàcil, tenint 

em compte les competències que té l’administració local, poder desenvolupar un pla 

d’aquestes característiques. Aconseguir posar d’acord i establir unes línies de treball entre 

totes les administracions no és fàcil. Si alguna vegada s’ha encallat ha estat per la seva 

complexitat. Hem d’intentar aconseguir els recursos necessaris, bé des de l’administració local 

o des de les administracions supramunicipals per intentar millorar la nostra ciutat.  

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, agraeix les felicitacions. La implementació d’aquest pla és un 

repte. Estem convençut que el farem el millor possible perquè el servei i els tècnics del servei 

estan il·lusionats amb com s’ha concretat aquest pla. Quant al tema sanitari, separem salut 

pública de la defensa de l’àmbit sanitari, però hi ha un àmbit que hem de treballar de la mà del 

sistema sanitari amb els diferents equips d’atenció primària per beneficiar-nos mútuament. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

8   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER UN SERVEI PÚBLIC DE 

TRANSPORT DE QUALITAT. 

 

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

resolució següent: 

 
“La preocupación por la movilidad y el transporte público ha sido una constante de 
VOLEMataró en todo el mandato actual. Partimos de una contratación al actual operador de 
transporte público que data del año (1998 con renovación en el 2008+2 prorrogas) , la última 
el pasado pleno. Incumpliendo este gobierno actual lo prometido y acordado por parte de la 
regiduría de movilidad en su momento.  Se nos prometió al consistorio y a la ciudadanía una 
revisión de las líneas, un mejor servicio, el estudio de la posible o no “Remunicipalización”. 
Mejoras del servicio, especialmente los fines de semana a Barrios cómo; La Llantia, Cirera, 
Rocafonda o Cerdanyola. El alargamiento de la línea pertinente para que el bus llegase de la 
estación,  al Campus universitario.  
 
Han pasado ya tres años y a pesar de nuestras muchas preguntas, planteamientos y 
propuestas de mejora en el plan de movilidad etc. El gobierno desoye todas y cada una de 
nuestras peticiones, a nuestro entender en contra de prestar un buen servicio público,  y de 
reducir la desigualdad territorial y acceso a determinados Barrios, con deficiencias 
demostradas, un alto número de población y un sector de esta de edad avanzada. 
Desprotegiéndolos así de la movilidad en la propia ciudad de Mataró y el acceso a servicios 
básicos, comunicación y movimiento interbarrial etc. 
 
Eso a pesar de haber aumentado y recuperado,  la cantidad de pasajeros “ cinco millones” 
equivalente en cantidad al 2012,recordemos que consecuencia de la perdida de pasajeros el 
pasado 2012, las líneas sufrieron unos recortes en los servicios prestados a la ciudad y un 
reajuste del personal profesional. Viéndose obligados los responsables de área reducir estos y 
en medio de una crisis sin precedentes, para este ayuntamiento en la que se redujeron líneas, 
horarios y retenes entre otras. Así y de “buena fe” negociaron los sindicatos afectados para 
evitar reducciones de personal y a pesar de quedar faltos de servicios, retenes y una revisión 
de horarios, itinerarios y hasta de regulaciones. Que favorecieran, tanto el servicio prestado, 
como las condiciones laborales, de seguridad y de atención al usuario del transporte público, 
así como la promoción y uso del mismo como medio más ecológico, sostenible y barato en 
general, en definitiva, saludable y beneficioso para el conjunto de la sociedad Mataronina. 
 
A pesar de todo lo reflejado y explicado, tampoco hay un planteamiento serio de ofertas del 
servicio a través de una mayor tarificación a través de una ampliación de oferta de tarjetas, 
que incluya un abanico más grande de población y aumente el acceso y promoción del “Bus” 
como ocurre en otras ciudades, muy parecidas en cuanto a habitantes y tipología del entorno. 
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Seguimos sin entender esta falta de compromiso y apuesta por un transporte público de 
calidad, innovador, moderno de servicio y oportunidad. 
 
No obstante y dado que empezamos un nuevo año, este que se supone,  ha de ser un 
mandato de “realizaciones en la ciudad” . 
 
Proponemos al pleno los siguientes acuerdos a desarrollar a lo largo de este año y con 
respuestas consensuadas antes de que acabe el año, junto con un informe de lo acontecido y 
solucionado por parte de este consistorio en el área pertinente: 
 

1. Revisar las actuales líneas y ampliar horarios, tanto de mañana, como de noche y 
sobre todo recuperar los horarios de fines de semana anteriores en los barrios en los 
que se recortó el servicio en su momento(2012). Actualizando por necesidad y 
situación actual. 
 

2. Revisar la situación laboral de retenes, mecánicos, conductores e inspectores. 
Repasar los manuales, talleres de riesgos, relaciones laborales y plantear una 
mediación Municipal a través de los expertos, que tenemos en el consistorio, 
profesionales de resultados positivos probados,  en coordinación con los sindicatos 
mayoritarios en la ciudad de Mataró  y la empresa. Para eliminar el climax  laboral 
existente y que me consta es preocupación de este consistorio. Inicio de elaboración 
de pliego de condiciones calendarizada. 
 

3. Revisar las campañas actuales de promoción y motivación del transporte público, 
estadísticas, métodos y estudiar mejoras, propuesta de proyectos para poner en 
marcha. Establecer un plan de mejora de las líneas y el servicio mediante el plan de 
movilidad. 
 

4. Revisar las instalaciones de paneles informativos, señalización de paradas, 
marquesinas, servicios públicos (WC.). Kilometraje, presupuestos y subvención. 
Información horaria y señalización de los mismos. 
 

5. Organizar una mesa de estudio de municipalización de este y otros servicios. 
Compuesta por Grupos Municipales y fuerzas sindicales mayoritarias de la ciudad de 
Mataró. ( Complementando el debate abierto con la guía del AMTU). 
 

6. Abrir un expediente informativo a la empresa concesionaria del servicio, hasta que se 
aclaren los despidos producidos, sanciones y denuncias interpuestas por los 
trabajadores.” 

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

Esquerra Unida i Alternativa, desitja que la proposta com la que presentarà desprès la CUP 

sigui l’ última que es presenti en aquest ple, ja que això voldria dir que el pla de mobilitat ja 

està en marxa. Un pla de mobilitat que venim reclamant des de l’any 2013. Necessitem que 
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aquest pla es posi en marxa ja, i necessitem saber quina és la posició del govern respecte del 

model de gestió del MataróBus. Aquest any és el darrer en el que es pot prorrogar. Com que 

no arriba ni una cosa ni l’altra, no queda més remei que debatre propostes de resolució per 

abordar temes relacionats amb la mobilitat. Tot el que afecta a la mobilitat ha de tenir una 

mirada global i transversal i no podem perdre més temps. No és de rebut, que desprès de tant 

de temps, tant de treball, tantes aportacions i de tanta participació no haguem desplegat el pla 

de mobilitat. La proposta que presenta VOLEM MATARÓ que conté dues parts. Una que té a 

veure amb la necessitat de revisar línies, ampliar horaris, recuperar trajectes retallats, etc.  

Una altra part que recull un conflicte laboral que va tenir el cènit en l’acomiadament d’un 

delegat sindical. Des del nostre punt de vista, els punts 1, 3, 4 i 5 correspondrien estrictament 

a l’obligació de l’Ajuntament de vetllar per la millora del transport públic, i els punt 2 i 6 

entrarien en conflicte amb el paper que els hi correspon als sindicats en les seves relacions 

laborals amb la direcció de l’empresa. En teoria no hauria de ser competència d’aquesta 

administració intervenir en disputes laborals. No correspondria a l’Administració substituir els 

sindicats en temes relacionats amb la negociació de les condicions laborals i l’organització de 

l’empresa, però el punt d’inflexió que va suposar l’acomiadament injust d’un delegat sindical, 

ex president del comitè d’empresa, sí que obliga a l’administració en aquest cas a intervenir 

en aquest assumpte, amb fermesa i exigint a l’empresa la revocació de la seva greu decisió i 

no ho ha fet. Ha creat un perillós precedent que enterboleix les relacions laborals i envia un 

missatge intimidador a la plantilla. Una situació com aquesta no s’havia de haver produït mai. 

D’aquí la necessitat de trobar una solució que ha de venir forçada per la posició inequívoca 

del govern en defensa dels drets de la representació sindical, vulnerats clarament en la 

decisió arbitrària i injusta amb clara intencionalitat d’ afeblir els sindicats i atemorir la plantilla. 

Donarem el nostre suport a la proposta de resolució encara que ens agradaria més que 

aquestes qüestions s’establissin en el pla de mobilitat. 

 

 

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

que és una proposta molt extensa i molt clara. Nosaltres la votarem a favor. S’ha de recordar 

que el servei públic del MataróBus, encara que la gestió estigui externalitzada, és un servei 

públic. Al ple de gener del 2013, ja vam instar al govern municipal que planteges la 

reestructuració del servei del MataróBus. Les retallades al serveis del MataróBus es van 

aprovar gràcies al vot a favor del PSC. Això va suposar la reducció en el número 

d’expedicions i l’anul·lació d’alguns viatges, quan ja el servei tenia moltíssimes mancances i 
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no cobria al 100% la ciutat. I l’amenaça que van tenir els treballadors que a canvi de no fer 

fora a cap treballador havien de reduir el seu salari, tot això sumat al mal clima laboral. 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta i  també donarem el nostre recolzament a la 

proposta que ve a continuació. 

 

 

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

exposa que el juliol del 2016, quan es va firmar el pacte per la mobilitat, tothom vam entendre 

que aquest pla de mobilitat s’hauria d’enllestir abans de acabar l’any i encara estem a l’espera 

que aquest pla vegi la llum. El problema ha estat que durant aquesta legislatura i em temo que 

el que resta d’ ella, aquest pla no s’acabarà de desenvolupar. Amb aquesta inactivitat, 

propostes que hem portat els grups municipals a aquest ple, han quedat en suspens a 

l’espera de la aprovació d’aquest pla de mobilitat. El pacte també incloïa una diagnosi de la 

situació actual de Mataró. No entenem com no hem estat capaços de desenvolupar dos 

objectius d’aquest catàleg que tant es van anunciar el juliol del 2016. En espera de tenir tot 

lligat hem tingut l’efecte contrari. Mantenim una mobilitat no sostenible amb un ús elevat del 

cotxe, no garantim la connexió de qualitat entre tots els espais del municipi, per tant no 

assegurem la convivència ni la seguretat. La pròrroga del MataróBus ja és de calat superior. 

Quan es va parlar de la segona pròrroga, un tècnic ho va dir molt clar, ja es sabia que 

aquestes pròrrogues es farien i en canvi a nosaltres se’ns va donar la idea que era possible un 

canvi de gestió. Davant de tot això, donarem suport a la proposta i sobre el conflicte laboral 

donem ple suport al Sr. Lara i per tant no estem d’acord ni amb l’actuació de l’empresa ni amb 

la responsabilitat que tenim nosaltres o que té el govern municipal de l’ Ajuntament de Mataró. 

 

 

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

manifesta que la proposta en alguns aspectes és manifestament millorable i altres que no 

compartim. No compartim que la municipalització d’aquest servei, l’ajuntament ho pugui fer 

millor que una empresa privada. No pressuposem que allò hagi de ser millor. Estem d’acord 

que s’ha de mantenir un clima laboral molt millor que el que hi ha ara en aquella empresa. Un 

servei municipal no té perquè ser millor que un de privat. Per exemple, que ha suposat de 

millora l’ haver municipalitzat el pàrquing de les Tereses? Han passat dos anys i tot segueix 

igual. Si que comparteixo la preocupació per la situació de les línies. Hi ha una cosa que ens 

uneix i és la presa de pèl que ha suposat el pla de mobilitat. Aquest pla arranca des del 2014. 
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Crec que ha passat suficient temps per tal que aquest pla fos una realitat. Votarem a favor 

com a toc d’atenció. Crec que a partir de l’estiu tot s’anirà accelerant. Moltes inauguracions 

coincidiran amb època de campanya electoral. La veritable decisió és saber quant ens volem 

gastar en el servei del MataróBus i si ens el podem permetre. Donarem suport a les propostes 

relatives al MataróBus 

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

Ciudadanía, comparteix bastant tot el que s’ha exposat, majoritàriament el que es demana a la 

part dispositiva, en el sentit de millora del servei del MataróBus. També creiem que aquesta 

PDR no era necessària, perquè s’ha de desenvolupar i discutir en els precs de condicions del 

pròxim contracte del MataróBus. Però ja que està a sobre la taula veig amb reticència el fet 

que existeixen canals institucionals per solucionar els problemes, existeix el jutjat del social, la 

inspecció de treball, el propi comitè d’empresa. És veritat que nosaltres com a empresa 

contractista tenim una certa responsabilitat en el seguiment de l’empresa que té la concessió 

d’un servei que està externalitzat, qualsevol problema intern, d’alguna manera hem de ser 

receptius perquè pot afectar al servei que està prestant. Al punt 6 on es parlava d’expedient 

informatiu, crec que pot ser important que l’administració responsable ha estat en el tema i ha 

fet seguiment dels conflictes interns d’aquesta empresa. No és la nostra funció substituir al 

jutjat del social o a la inspecció de treball. En quan a la municipalització no estem a favor. És 

una manera de donar el servei menys eficaç i molt més car. Estem per la contractació. Tenim 

l’obligació que els precs de condicions i el desenvolupament del contracte futur sigui molt 

acurat i molt estudiat. Si el prec de condicions és bo,i exigent i molt bé perfilat, tindrem un bon 

servei de bus. El nostre vot serà afirmatiu. 

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

probablement no havia d’haver arribat mai a ser presentada en el ple, però el pla de mobilitat 

segueix inexplicablement aturat. Algunes de les propostes de l’acord que fa el grup municipal 

de Volem, sobretot les relatives a la revisió del manuals, a les relacions laborals, és cert que 

entren dins de l’àmbit de responsabilitat més del comitè d’empresa i de la pròpia empresa 

operadora. Tot i així, l’Ajuntament, a través dels precs de condicions, a través de les clàusules 

de responsabilitat social i en termes generals, com a responsable últim de la prestació del 

serveis, hi tindria alguna cosa més a dir. Altre cosa són les millores de línies, ampliació 
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d’horaris o en general les polítiques de promoció del transport públic. Aquestes són 

responsabilitats intransferibles de l’Administració local i són decisions estretament vinculades 

al pla de mobilitat que ha quedat aturat incomprensiblement. El nostre vot serà positiu. 

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

acceptar la proposta de resolució en algun dels extrems, però com que fan sis propostes en 

una mateixa i com que no es poden votar separadament sinó que s’ha de votar tot sí o no, 

doncs ens trobem amb aquesta disjuntiva. De las sis propostes, n’hi ha que comparteixo. Al 

2012, estàvem en el govern i era la responsable de via pública, per tant del serveis del 

MataróBus, és cert que vam haver de fer retallades, el passatge havia disminuït i 

arrossegaven un deute de 400.000 euros cada any, que ens va obligar al no tenir l’ajuntament 

possibilitat de destinar més recursos al transport públic a haver de reduir la despesa i reduir el 

servei. És cert que els treballadors amb un acord que vam fer i que no em vaig cansar 

d’agrair, perquè no s’hagués d’acomiadar a cap company van acceptar reduir la seva jornada 

laboral i per tant el seu sou. Des de aleshores vam començar a treballar amb la idea que el dia 

que es pogués aprovar la nova xarxa d’autobusos i per tant fer uns recorreguts diferents, 

aquesta situació es podria revertir. Estem al 2018 i el passatge ja s’ha recuperat, això vol dir 

que mes usuaris del MataróBus paguen per utilitzar-lo i per tant l’Ajuntament no ha de posar 

tants diners. Com diu el Sr. López es tracta de decidir quants diners hi volem destinar del 

pressupost municipal. Puc estar d’acord amb vostè que una vegada recuperat el passatge des 

del 2012 cap aquí i per tant havent de posar menys diners es podrien recuperar aquests 

ajustos d’horaris que vam haver de fer el 2012 o recuperar alguna línia el cap de setmana o 

algun trajecte. Però hi ha qüestions que es fa difícil de poder donar suport. He sentit moltes 

vegades en aquest ple que no tiraven endavant el pla i vaig estar un any fent tot el procés de 

participació i el vaig aturar en el moment que faltaven pocs mesos per acabar la legislatura i 

que fos aprovat pel nou consistori que sortís., però portarem d’aquí poc tres anys amb el nou 

govern i cap dels responsables de mobilitat ha aconseguit tirar endavant aquest pla. Per tant, 

podria adoptar la mateixa postura que el grup del PP però és difícil perquè crec que en la seva 

proposta està demanant a l’Ajuntament que assumeixi unes competències en l’ordre de 

conflictes laborals que no només no ens pertoquen sinó que podrien ser denunciades per 

l’empresa, perquè no ens poden immiscir en unes relacions laborals entre empresa i 

treballadors quan no tenim competència per fer-ho. Com sigui que n’hi ha parts de la proposta 

que podríem recolzar i altres que no, la posició del nostre grup serà d’abstenció. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que perquè són moltes coses en una es podrien abstenir, però la idea del govern és 

votar a favor perquè coincideix en gran part de les propostes i acceptar la part d’autocrítica 

que ens correspon tant sobre la situació de la renovació dels precs de MataróBus, com pel 

retard que tenim del pla de mobilitat. La setmana vinent, dimarts 23, tindrem la tercera sessió 

informativa sobre els diferents escenaris de la gestió del MataróBus. Sessió que ens ha de 

servir per posicionar-nos políticament. A partir d’aquí ha de passar per una fase participativa, 

consell de mobilitat i si s’escau al consell econòmic i social o amb els sindicats. També posar, 

les dates per finalitzar el pla de mobilitat. Segurament va ser un error condicionar el pla de 

mobilitat a aquest estudi sobre els escenaris del MataróBus, però vista aquesta proposta de 

resolució i la que ve ara, de la CUP, i altres moments d’aquest mateix ple, tampoc sembla tan 

error quan és un dels rovell de l’ou del pla de mobilitat i tot el que implica quin ha de ser el 

nostre servei de bus o el model de gestió, la qual cosa indica la importància dins del pla que 

té el serveis de MataróBus. La recuperació econòmica de la ciutat ha permès millorar algunes 

expedicions i horaris, està permetent la millora en l’adquisició de vehicles híbrids i ens ha de 

servir per fer uns precs on totes les qüestions que estem abordant avui estiguin sobre el paper 

i dotar-les si requereixen una dotació superior a la que estem pressupostant actualment. Pel 

que fa al tema laboral compartir la preocupació de la majoria dels grups sobre la situació, que 

és complicada i reconeixem té un punt d’inflexió greu a partir de l’acomiadament del delegat 

sindical, però reconèixer també que tot el que hem fet no ha tingut els resultats que voldríem. 

Aquest govern s’ha reunit més que mai amb el comitè d’empresa, amb els sindicats 

majoritaris i amb l’empresa i la veritat és que, la naturalesa d’aquest conflicte ha fet que 

encara no hem trobat una solució acceptable per a totes les parts. Tant de bo el resultat final 

sigui satisfactori per tothom. Entenem que la nostra intervenció ha de ser de mediació, de 

posar-nos al servei i si cal donar tocs, però tenim unes limitacions legals que no podem deixar 

de tenir en compte. Els propers mesos està previst la substitució de 26 marquesines  S’han fet 

les auditories financeres, les enquestes de qualitat, les certificacions de qualitat Aenor, és a 

dir, l’empresa ha complert tots els requeriments legals i dels precs. Estem a dies de començar 

a tancar aquestes qüestions. Votarem a favor perquè compartim la preocupació pel servei 

públic que creiem és de qualitat, amb uns treballadors que donen el 100% i amb uns 

paràmetres aplicats des de l’Ajuntament a un nivell molt acceptable i que es pot comparar 

amb qualsevol altra ciutat amb busos propis.  
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix el vot favorable 

de la majoria. Li dono part de raó Sr. López, és un toc d’atenció perquè no hem tingut la 

informació correcta, al 2015 es van prometre tot un seguit de coses. Es va prometre que tots 

els estudis s’acompanyarien amb un pla de viabilitat, estem amb el pla, que sí que estem 

tenim reunions de comissions però l’hem perseguit Sr. Jérez per fer aquestes reunions, la qual 

cosa crea incertesa i dubtes entre nosaltres. Sí que tenim responsabilitats administratives 

locals sobre les empreses autònomes i sobre les empreses de gestió directa que tenim 

competència. En aquest consistori aprovem clàusules socials per després fer el control 

necessari i garantir a la classe treballadora de la que hem de tenir cura que es compliran els 

seus drets laborals. Soc de la classe treballadora i sé el que és no arribar a final de més. L’ 

Ajuntament podia haver fer molt més i podia haver mediat molt més. Clar que l’Ajuntament pot 

obrir un expedient informatiu per donar un toc d’atenció a l’empresa, però no ha interessat. No 

tenim actes de les reunions entre els treballadors i l’ajuntament. Poca claredat. 

 

 

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

que ha estat un comentari molt poc afortunat de l’alcalde, per tant que vostè intervingui al final 

per donar la seva opinió em sembla correcte, però si ha de comentar tot això que no li agrada 

podem estar aquí fins a les 5 de la matinada, perquè vostè no té limitació de temps. Li dic amb 

tota la cordialitat del món però això no toca. 

 
 

 

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

Ciudadanía, replica que no farà apologia de les classes socials. He treballat tota la meva vida i 

ara tinc un despatx professional, no sóc un obrer assalariat, sóc de la microempresa i he 

viscut en primera persona els conflictes laborals i tinc un gran compromís social i no m’agrada 

l’abús de poder. Se que existeixen les relacions laborals però crec que no és la nostra funció. 

Existeixen instruments institucionals, però no vol dir que ens rentem les mans ni que ho hàgim 

de fer. Només he dit que existeixen instruments com la inspecció de treball i el Jutjat Social.  

Crec que aquest és el camí. On hem de treballar és en els precs de condicions en el futur, ara 

és el que hi ha i hem d’intentar treure les millors condicions en aquesta pròrroga. Quan hagi 

de fer apologia de classes socials a mi no m’inclogui.  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

recorda  que el servei és de qualitat i que s’ha fet un treball des del mandat anterior, tant 

polític com dels equips tècnics. Tothom en l’administració i els serveis públics han passat per 

retallades. Els treballadors públics van tenir una primera retallada al maig del 2010 i després 

més retallades, congelació de plantilles i la impossibilitat de reposició per jubilacions i baixes. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

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

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

i Unió.  

 
 
 
 

9  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA 

RECUPERACIÓ DE L’ABONAMENT LOCAL DEL MATARÓBUS. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 
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“Després  d’uns anys de congelació tarifària, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha 
aprovat una increment mitjà d’un 2% de les tarifes dels títols de transport integrat per a l’any 
2018. 
 
El bitllet senzill de 1 zona  passa de 2,15 a 2,20€. La T-10, que és el títol més utilitzat, passa 
de 9,95 a 10,20€ en 1 zona, de 19,60 a 20,10€ en 2 zones, de 26,75 a 27,40€ en 3 zones. La 
T-Mes, usada habitualment per la gent treballadora que viatja diàriament en transport públic, 
passa de 52,5 a 54€ en zona 1, de 71 a 72,70€ en 2 zones i de 99,60 a 102€ en 3 zones. 
 
Aquest augment tarifari encareix el transport públic a Mataró i no es correspon a un augment 
real dels salaris i, per tant, repercuteix negativament en el poder adquisitiu de les classes 
populars. A més, aquest augment no va acompanyat de cap millora sensible en el transport 
públic de Mataró i del Maresme. En aquest sentit, cal recordar que l’ATM ni tan sols ha atès el 
canvi de zonificació sol·licitat per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró. Ara 
mateix, tot i que les xifres de persones usuàries de transport públic s’han situat en un màxim 
històric, resulta que pagarem més per un servei que encara dista molt de ser òptim i 
competitiu respecte al cotxe particular. 
 
Cal aplaudir el fet que l’Ajuntament de Mataró ja va modular l’impacte tarifari de l’ATM fixant 
un bitllet senzill d’1 zona pel servei de MataróBus a un preu d’1,70€. 
 
No obstant això, la T-10 d’1 zona es regeix pels preus de l’ATM, la qual cosa penalitza les 
persones que usen habitualment el MataróBus i que sols es desplacen dins de la ciutat. Per 
això, proposem que el servei de MataróBus recuperi l’abonament local de 10 viatges amb un 
descompte equivalent al què ja s’aplica als bitllets senzills. L’existència d’aquest abonament 
local no ha d’excloure l’ús dels títol integrats, però sí que ha de permetre que els usuaris 
paguin un preu més just pels desplaçaments dins de la ciutat. Pensem que aquesta mesura és 
possible i necessària perquè incentiva que la gent utilitzi molt més que ara el servei del 
MataróBus. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
l’acord següent: 
 

- El servei de MataróBus recuperarà l’abonament local de 10 viatges en 1 zona amb un 
descompte equivalent al 22,7% que actualment s’aplica als bitllets senzills respecte a 
la tarifes integrades a l’ATM.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que serà ràpid, per economia processal i segons el que ja he 

comentat a la proposta de resolució anterior, el nostre vot serà favorable. Espero que en el pla 

de mobilitat puguem integrar totes les qüestions al respecte. Benvinguda sigui aquesta 

proposta. Segur que surten més coses a part d’aquesta targeta T-10 per incentivar l’ús del 

bus. L’objectiu del pla de mobilitat és destronar el cotxe com a rei de l’asfalt i de la mobilitat de 

Mataró; això ho aconseguirem obstaculitzant els seus moviment dins la ciutat, i es podrà fer 
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facilitant altres vies, com el bus. Com més s’utilitzi el transport públic, també l’aportació 

municipal serà inferior, que és una altra compensació. Hem de dir que el transport públic és 

deficitari, i hem de saber si és un servei bàsic i imprescindible per Mataró, ja que s’ha de 

pagar i estudiar la forma de com fer-ho, sempre mirant l’objectiu final que és fer de la mobilitat 

una manera de viure, saludable. Ja que l’ús massiu dels automòbils produeix molta 

contaminació i és perjudicial, ja que està matant a gent. 

 

 

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

exposa que donaran suport, tot i que com més viatgers hagin més pagarem, no pas 

estalviarem perquè una part important de les targetes està subvencionada. És simplement un 

aclariment. Dit això, ho veiem bé. Aquesta situació és injusta, ja que hi ha gent que per estar 

per sobre d’un euro no pot tenir el carnet blau, i ha de pagar la totalitat del bitllet, hem fet 

neteja de la gent que s’estava aprofitant d’ avantatges sense tenir necessitats. Podem 

compartir-ho tot, però s’ha d’emmarcar en una política tarifària molt més àmplia. Per  exemple, 

la tarifació social. Votarem a favor, però tots aquests factors s’han de tractar, com el tema del 

bitllet blau, la tarifació social, i, el moment és quan fem la nova licitació, que no oblidem, és 

molt important perquè, és el segon contracte més gran que té l’ajuntament. I per últim, és 

curiós que només tres ciutats a Espanya tinguin el servei municipalitzat, dues d’elles 

històricament governades pel PP. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que votaran a 

favor. Vam presentar també al·legacions en aquest sentit. Altres ciutats donen l’oportunitat a 

gent que es troba en els límits o que tenen una pensió que supera, però té l’opció de la targeta 

rosa, etc. Finalment, estem invertint en salut. No sé quant val la salut de la gent. Com es 

calcula? Podem saber quant costa el MataróBus, les despeses, inversions. Estem obligats a 

garantir el dret a la mobilitat de les persones. No només apliquem la llei del 155, si no, també 

apliquem totes les lleis que garanteixen estabilitat, que la gent visqui millor. També, respecte 

si es municipalitzava els sous dels treballadors baixen, dir que, no té perquè haver pèrdues en 

els sous, sempre que es treballin bé els plecs de condicions, perquè és un dels rumors que 

corren entre els treballadors. Per tot això, votarem a favor i agraïm la proposta. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que comparteix la proposta. La podríem subscriure, és totalment correcta, 

creiem que hi ha factors que l’afavoreixen, en el sentit de la millora econòmica, la tarifació. 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, creu que la proposta no 

hauria d’haver arribat al ple, i si arriba és perquè tenim coses pendents a fer. Tal i com ha 

sortit a debat l’estudi de diferents models de gestió, en la part inicial de l’estudi, es parla de 

tres nivells de gestió: l’operatiu, que és la gestió, vendes, personal, dos nivells de decisió 

superior, intransferibles per part de l’administració local, el primer, el que fa referència a la 

política de gestió, i l’altre, l’establiment de tarifes, rutes, horaris, etc. La proposta de la CUP es 

situa en aquest últim nivell, on l’ajuntament mai ha exercit aquesta responsabilitat. S’ha arribat 

al nombre de viatgers del 2011-12, amb 5 milions aproximadament, però com s’ha arribat 

aquí? No s’ha fet res especial, ni en preus, ni targetes, ni promoció de serveis, ni qualsevol 

altre mesura. Aquest nivell de passatgers és degut a la recuperació econòmica. Les persones 

que no fan servir el bus, per quin motiu és? Ens aniria molt bé saber-ho pel pla de mobilitat. I 

això és una feina que l’ajuntament no ha fet. Votarem a favor.  

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

genera un dilema: quan era regidora de mobilitat, em van explicar que quan l’ajuntament de 

Mataró va voler entrar dins del sistema tarifari i quedar sota el paraigua del transport 

metropolità, el conveni explicita que es perden els títols propis de cada ciutat. Resulta que 

Mataró es beneficia del conveni del que només ens interessa, no em sembla lògic. Com 

sembla que tothom votarà a favor, i acabarà sent competència municipal, el tècnic que hagi de 

signar la forma jurídica de creació d’aquest títol, ja s’espavilarà. Evidentment, votarem a favor. 

Un dubte: no sé en quin preu pensen per un zona, perquè si agafeu una t-10 d’una zona, el 

preu per viatge, és de 0,90 euros, quant el bitllet senzill està a 1,70€. Per tant surt més 

econòmic la T-10 que no pas el bitllet senzill. Volem fer un bitllet només per Mataró més 

econòmic que la T-10? Es tracta només que l’ajuntament contempli que el que no es guanyi 

per l’ús de la T-10 integrada, l’haurem de posar dels recursos de l’ajuntament, però no serem 

menys, i votarem a favor. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

manifesta que votaran a favor, però amb moltes excepcions. La primera que les tarifes no les 

aprovarà el Govern, les aprova el ple municipal. Ja tenim informes per saber quin serà el preu 

de la T-10, que permet fins al 20% i no només la T-10 si no en general a tots els títols. Si és 

un tema econòmic, està a l’abast de qualsevol grup. LA llei d’Hisendes Locals preveu que els 

municipis que tenen transport púbic poden posar fins a 7 centèsimes de recàrrec a l’IBI per 

sufragar el transport públic. Seria un 13% sobre l’IBI actual. Amb això pagaríem aquest títol i 

més coses. És la realitat. Qualsevol modificació sobre les tarifes té un cost, via ordenança 

fiscal, o pressupostos. L’estudi el tindreu en breu, per tal que es contempli. Ja nos ens 

recordem dels beneficis de la tarifa integrada. Han millorat moltes coses, a veure si amb la T-

mobilitat podem ajustar una mica més el preu. És un esforç col·lectiu. Tindreu tota la 

informació en dies. 

 

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

les aportacions fetes. Entenc que és una proposta que és possible, tenim un 20% de marge 

que podem aplicar a la t-10 local. L’última intervenció del Sr. Jérez, ha estat aclaridora. Penso 

que hem de corregir que tingui el mateix preu la mobilitat dins de la ciutat que anar per 

exemple a Hospitalet. Ho hem d’esmenar. Respecte l’aportació del Sr. López, ho comparteixo. 

Ens agradaria que és planteges la política tarifaria, però presentem una proposta molt 

concreta, que ens agradaria que el govern la tingues en compte i es pogués aplicar aquest 

mateix any. 

 

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

que s’ha fet esment a una aportació meva, sobre el tema de les capitals de províncies amb el 

servei municipalitzat i el sou dels treballadors. El treballadors actuals no veuríem cap alteració, 

però els nous entrarien amb un altre conveni, que això podria provocar conflictes entre 

treballadors. Se’ns va dir moltes més coses a la reunió, com que no és el mateix una empresa 

municipal que pugui tenir 10-15 autobusos o una altra que pugui comprar 200 al mateix 

període. Això comportaria una major eficiència i un servei més econòmic que el propi municipi. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, entenc l’argumentació 

del Sr. Jérez. És veritat que hi ha injustícies en els càlculs dels imports dels diferents trajectes, 

però també és cert que, la hipotètica reducció de bitllets que s’hauria de pactar en el ple te 

una incidència directa sobre la necessitat d’ingressos municipals. Estem considerant quan es 

fa el càlcul un nombre de viatgers però això és un error de càlcul. Per exemple, el MataróBus 

va posar l’any passat en marxa una aplicació de les rutes, horaris, em consta que ens hem 

transformat en usuaris més assidus que abans. Les coses que es fan des de l’ajuntament té 

implicació directe sobre el nombre de passatgers. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

TAL QUE L’AJUNTAMENT RECLAMI LA LLIBERTAT DELS PRESOS 

POLÍTICS. 

 

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

resolució següent 

 

“El Ple del passat mes de Novembre de 2017 va aprovar una proposta de resolució amb el 
següent acord:  
 

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró penjarà de forma permanent a la seva 
balconada una pancarta que exigeixi la llibertat dels presos polítics : Sànchez, 
Cuixart, Romeva, Turull, Rull, Forn, Mundó, Borràs, Bassa i Junqueras.  

 
El Govern de la ciutat ha incomplert aquest acord sense donar cap explicació al respecte i 
sense contestar tampoc el requeriment per escrit que se’ls va fer via registre municipal. 
 
En aquests moments, passada ja la campanya electoral i mantenint-se la situació de presó 
preventiva pel VicePresident Oriol Junqueras, pel Conseller Joaquim Forn i pels Presidents 
d’Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Jordi Cuixart i Jordi Sànchez,  entenem que cal 
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continuar fent els esforços que calgui per tal de no normalitzar una situació injusta i molt 
discutida, no només socialment, sinó també per part de diferents col·lectius de juristes 
catalans, espanyols i sobretot estrangers. 
 
Alguns Ajuntaments , com el de Barcelona per exemple, han arribat a un acord entre el govern 
i els Grups Municipals per tal de penjar un llaç groc a la façana de l’Ajuntament per reclamar la 
llibertat dels 4 empresonats. 
 
Un acord que es fonamenta en el convenciment que el llaç groc no representa 
l’independentisme, sino que vol representar els drets humans i la voluntat d’alliberar persones 
injustament empresonades. 
 
 
Pels motius exposats, el GM d’ERC-Mov.Esquerres,  proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró els ACORDS següents: 
 
Primer.  L’Ajuntament de Mataró penjarà de forma permanent a la seva balconada un llaç 
groc per recordar els empresonats i per reclamar la seva llibertat. El llaç tindrà unes 
dimensions mínimes de 100 cm d’altura i 40 cm d’amplada, per tal de garantir la seva 
visualització.” 
 

 

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

que votaran en contra. Ja estem una mica cansats, per una part puc entendre perquè el 

govern municipal no ha fet efectiu aquest acord. Pensem que si s’ha de col·locar alguna cosa 

a la façana de l’ajuntament, ha d’haver-hi el màxim consens, és a dir, hem d’estar totes les 

forces polítiques d’acord. Vostès demanen col·locar aquest llaç groc, i m’agradaria instar a 

l’alcalde que retiri una pancarta que hi ha a la façana del nostre ajuntament. Perquè sinó 

començarem tots a penjar el que vulguem en els nostres despatxos municipals. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no sap a quina pancarta es 

refereix. Recordo, que l’espai de dins dels despatxos és dels propis grups. 

 

 

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

que els conflictes polítics s’han de resoldre políticament. La pressió no és una solució. Ni la 

repressió feta pels grups polítics favorables a l’aplicació del 155. Els poders executiu, legislatiu 

i judicial de l’estat Espanyol sembla que s’han fusionat per donar l’oportunitat al règim 
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d’excepció. Des de la CUP deplorem la perversió de la figura jurídica d’odi que s’ha utilitzat 

per defensar l’actuació de les forces d’ocupació que ens van atonyinar l’1 d’octubre, i també la 

censura a les opinions crítiques de periodistes, mestres i regidors. Refermem la nostra 

exigència de llibertat pels presos polítics, ja que estan a la presó no per uns fets consumats 

sinó per les seves idees. Demanem respecte a la voluntat política expressada al referèndum 

d’autodeterminació que també va ser ratificada a les urnes el passat desembre. Tenim clar, 

que els dret i llibertats s’exerceixen no es demanen. Defensarem la llibertat d’expressió. Mai 

renunciarem a la república. Lamentem l’actitud de l’alcalde que ha desatès tots els acords 

aprovats pel ple municipal que qüestionaven la política repressiva de l’estat espanyol. Exigim 

que l’ajuntament de Mataró visualitzi la voluntat majoritària dels regidors del ple municipal a 

favor de la llibertat dels presos polítics i en contra de la repressió, per això votarem a favor. 

 

 

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

recorda una proposta del ple de no tornar a contractar cap càrrec de confiança i es va 

desobeir el ple i es va contractar. També una resolució que es va aprovar majoritàriament de 

fer una menció de les noies segrestades a Nigèria, es va aprovar i mai es va posar. Igual que 

no es va aprovar el pressupost municipal i finalment es va dur a terme l’aprovació per junta de 

govern. 35.297 mataronins l’1 de desembre no eren antidemocràtics. Persones que han vist 

com s’insultaven i es vulneraven els seus drets, com han perdut els seus treballs, com per 

exemple el veí de Mataró que va ser agredit en la segona vaga de país es va trencar la 

mandíbula. Personalment, el meu pare de 82 anys va fer d’apoderat el 21 de desembre, va 

patir veure com es burlaven d’ ell. Ja està bé. Aquests senyors son responsables de tot això 

que estic comentant, com agressions múltiples a la seu del PP. Són responsables d’haver 

creat una gran tensió. Almenys els que queden aquí son més dignes que el que ha marxat 

corrents cap a Brussel·les. Insisteixo. Lamento la situació. És indigne com s’ha atacat i picat 

als menors. Els faig responsables de totes les situacions actuals, no son presos polítics, sinó, 

polítics presos. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que d’impresentables 

hi ha a tot arreu. Podria presentar alguns insults dels que vaig ser víctima. Nosaltres no 

cobrem 3.500€, vull deixar-ho clar, perquè es va dir, i ha sortit fins i tot a les xarxes socials. 

Vaig estar una estona acompanyant als companys de la CUP el dia de les eleccions i també 
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vaig veure molts insults. Vaig anar perquè estava preocupada per l’ambient i per l’aplicació del 

155, ja que alguns partits polítics han fet un discurs de la por, de l’odi, del menyspreu, i 

agressions i insults per tot arreu. Penso que els catalans hem estat un poble que ha donat 

exemple de convivència malgrat les diferències i així hem de continuar. No em considero 

independentista, però entenc que s’ha de fer política de veritat i que el PP no ha estat a 

l’alçada i no ha sabut fer política i pactar un referèndum, i tot a estat una situació de patiment i 

de por per no haver sabut fer política. Que la gent només volia votar. Ja n’hi ha prou, si us 

plau. Els governants per sobre nostre han estat uns inoperants. I hem tingut als “Piolins” amb 

tot el respecte apallissant avis que volien votar, i el que dic em dol molt perquè tinc una 

neboda policia nacional, però és la veritat. No és just que hagi polítics a la presó per molt que 

pensin diferent a nosaltres. Des de que les polítiques centralistes han intervingut i no han 

escoltat a la seva gent, passa el que passa. Hi ha moments que m’han fet gaudir, quan he vist 

que la dreta llençava pilotes fora, m’ha fet gràcia. Anat al tema que toca, m’agrada que pengin 

el llaç groc. Criminalitzar un color, és la cosa més ridícula que he escoltat mai. A més a més 

modernitzarem aquest ajuntament. Ara tenim la pujada del 0,25 de les pensions, que 

representa a una amplia majoria i penso que independentistes i no independentistes vindran a 

la balconada i observaran el llaç marró, proposo el proper llaç que es pengi sigui el marró i 

després d’altres lluites que vinguin darrera. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que no te cap intenció de repetir cap debat. Nosaltres tenim 

arguments. És molt repetitiu. Només contestaré a la proposta de resolució que presenta ERC. 

Les institucions han de mantenir una neutralitat, i en aquest sentit no és la façana de 

l’ajuntament el lloc més ideal, ja que l’ajuntament és una institució de tots els Mataronins. A 

més cal recordar que varem ser el partit més votat a Mataró. No és el lloc més idoni per 

mostrar pensaments, com ara el d’ ERC, que a Mataró son una minoria. A Mataró volem un 

ajuntament institucional, neutral. No ser l’aparador de les reclamacions. Si totes les 

reclamacions les haguéssim de posar a la façana no sé que semblaria aquest ajuntament. 

Queda malament. Existeix separació de poders, i això es un tema del sistema judicial. 

Votarem en contra, i, a veure si no hem d’estar cada ple debaten propostes similars. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix al 

Sr. Juan Carlos Casaseca que la seva exposició s’hagi dedicat a justificar el vot. 

Lamentablement Sr. Lopez, dir-li que no cauré en la temptació de l’enfrontament crispat que 

busca. Si tots tingués aquesta actitud prendrem mal. Només faré una referència, no extrapolin. 

La majoria que estem parlant i la que donarà un resultat o un altra a la votació que es faci 

després son les eleccions municipals del 2015. No les del Parlament de Catalunya del 2017, 

perquè que jo sàpiga el Sr. Ferrando no li ha demanat al Sr. Bote que es retiri de l’alcaldia 

perquè ell va guanyar les eleccions del 21 de desembre. Per aquesta regla de tres Sr. López, 

vostè no ha quedat ben situat. El que és cert és que, tenim presos polítics i exiliats a 

Brussel·les. No m’agradaria estar pas en el seu lloc, perquè estan lluny de la seva família, 

sols, no saben quan podran tornar, i tot això desprès d’haver tornat a guanyar les eleccions. 

Tots els partits hem de reflexionar. Crec que el debat que ens presenta ERC era de bona fe, 

desprès d’haver aprovat una proposta de resolució d’aquest ple elegit el 2015 i que no s’ha 

complert, és trobar una solució. Estic a disposició dels companys d’ERC. Ja se que les 

propostes de resolució no son d’obligat compliment per això hem de saber què farà el govern, 

que és l’important. Tornarà a actuar de la mateixa manera? Tornarà a fer el mateix? Al conjunt 

del país ha guanyat el sobiranisme. Condemnar la violència de l’1 d’octubre, o demanar la 

llibertat per persones que estan tancades, per defensar el que creuen mai havia estat delicte, 

sino, tot el contrari, en un país democràtic s’ha de poder parlar de tot, però amb el PP ha estat 

difícil parlar-hi. Nosaltres votarem que sí a la proposta i demanem que el govern sigui sensible 

i si no els hi agrada el llaç groc, facin una proposta y busquem una solució. 

 
 
 
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta que la voluntat del 

govern, és dins de les nostres possibilitats fer el que sigui possible per normalitzar i estabilitzar 

la vida política, social i econòmica de Catalunya. Ahir es va configurar la nova mesa del 

parlament, presidida pel Sr. Roger Torrent, al qual felicito, i esperem que sigui el primer pas, 

per tenir govern i emprendre el nostre autogovern perquè a Mataró ens fa molta falta. No ens 

agrada que hagi líders polítics a la presó. Creiem que hi ha mesures judicials preventives que 

ens semblen poc proporcionades. El 21 de desembre, la ciutadania de Mataró va parlar clar. 

El veredicte és clar som una ciutat plural. Hem tingut 5 opcions polítiques diferents. Penjar 

pancartes o símbols polítics trenca aquest respecte. Els grups municipals disposem de mitjans 

per expressar-nos i fer arribar la nostra opinió a la ciutadania, per això demanen a ERC que 

retiri la proposta de resolució, però si la manté li avanço que votarem en contra. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

replica que no sap el què cobra vostè Sra. Morón, però jo cobro 3.500 euros bruts a l’any. Em 

sembla lamentable que ens endinsem en aquest tipus de discussions. Dos coses només: una, 

vostè té un problema, ha escollit estar al costat dels independentistes, molt lícit. Però desprès 

no vingui dient que si llaços marrons quan son temes que estan lligats a la independència. No 

utilitzi als pensionistes per emmascarar la seva decisió. Sr. Fernández, amb la major de les 

cordialitats possibles, ja que entra vostè en fer estudis, li donaré algunes dades. Sap una de 

les coses que més ens retreuen? Haver donar suport al govern de CIU. I en Mataró hem 

retreuen haver donat suport al canvi del 2011 del CIU amb un pacte que mai va complir. Per 

això i altres coses més, hem tingut un mal resultat electoral i ha hagut un transvasaments de 

vots a Ciutadans, perquè ells mai han donat suport a cap govern de CIU. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró respon per al·lusions: els 

3.500€ és el més lleuger que va dir aquest home sobre mi, i que no repetiré perquè no val la 

pena. Em sembla que no podem personalitzar tant quan parlem de coses generals. Crec que 

tenim un bon enteniment i estic orgullosa, ja que significa que som capaços de fer política i 

arribar a un consens. Aprofito per dir que, en aquest consistori s’ha arribat a més acord que en 

altres anteriors amb menys pluralitat. Dit això, m’he posicionat en una posició que no és 

còmoda, en defensa de la democràcia i de la justícia social. Hi ha un moviment important de 

més de 3 milions de persones, que van votar el 21 de desembre que van ser més que els que 

van votar l’1 d’octubre. És un tema de democràcia i de política, i, d’enteniment per tothom. Al 

poble català no hi ha dos bàndols, això l’han creat les elits polítiques. 

 

 

 

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

Ciudadanía, recorda a la Sra. Morón que no hi ha democràcia sense lleis ni organització. La 

democràcia és el govern del poble, però el poble necessita lleis i tothom a d’obeir-les. La 

democràcia sense lleis no és democràcia i va haver-hi persones que es van saltar les lleis. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que la seva 

intenció no era arribar a un debat d’aquestes característiques. No tenia intenció de recordar l’1 

d’octubre ni els 87 milions que ha costat l’acció policial, els 1.066 ferits, ni la negativa del 

procés en investigar aquests fets, ni la brillant independència judicial. Volia centrar-me en el 

tema del llaç groc que, insisteixo, no és cap símbol independentista. Amb el llaç groc volem 

representar els drets humans, principis ètics bàsics, la voluntat d’ alliberar persones 

injustament empresonades. No és correcte alegrar-se d’ empresonament dels rivals polítics i 

això ha passat, ni aprofitar-se de l’absència d’aquests per intentar guanyar votacions. En base 

a tot això, demano que intentin complir els acords polítics als quals arribem en aquest ple, per 

això demano que votin a favor. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  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 (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

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

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

Abstencions: Cap.  
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11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER LA 

IMPLANTACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT PER A MOTORISTES. 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la proposta de resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'increment de l'accidentalitat i la lesivitat dels accidents de motociclistes és un fet constatat i 
reconegut que ha de promoure accions correctores per part dels ciutadans i les 
administracions públiques. 

En 2016, 153 persones van perdre la vida en les carreteres catalanes. 34 d'elles anaven amb 
moto, la qual cosa representa un 22%. Si afegim els ferits greus, el percentatge d'afectats 
(entre morts i ferits greus) ascendeix fins al 36%. 

El tipus de sinistre més greu ha estat la sortida de via i és el que sense cap dubte, el que més 
defuncions genera entre els motociclistes. Igualment, aquest tipus de sinistre també ocasiona 
lesions de gravetat i/o amputats. 

Existeixen en les carreteres espanyoles sistemes de protecció antisortida o, millor dit, barreres 
de seguretat o guarda-raïl. Els més comuns estan fabricats en 2 parts: la part superior és una 
franja longitudinal d'acer galvanitzat i la segona part és un perfil d'acer en forma d'H fixat en el 
sòl que manté les franges longitudinals unides entre si. Aquest sistema de protecció va ser 
ideat pensant exclusivament en vehicles de motor de 4 o més rodes amb carrosseria 
protectora, sent eficaç per suportar l'impacte a unes velocitats determinades. Per a aquests 
vehicles aconsegueix impedir en molts casos que el vehicle se surti de la calçada i evitar un 
sinistre de majors conseqüències, al mateix temps que protegeix al conductor i altres ocupants 
de l'interior del vehicle. Des d'un punt de vista tècnic, les barreres de seguretat han estat 
ideats com un element necessari per a la seguretat passiva de les nostres carreteres, ajudant 
a prevenir que un vehicle surti fora de la carretera caient per un terraplè o envaeixi el carril 
contrari en una autovia, en cas de perdre el control del vehicle.  

No obstant això, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor, motocicleta o bicicleta, on 
la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra aquest tipus de 
proteccions provoca que el cos del conductor i/o acompanyant sofreixi conseqüències fatals 
per a la seva salut. Molts dels accidents de motos que succeeixen en carretera tenen com a 
resultat conseqüències fatals per al pilot i acompanyant. En produir-se una caiguda amb moto, 
el conductor i/o acompanyant surten acomiadats d'ella per la força de l'energia centrífuga. En 
els casos en el qual el cos de l'accidentat es llisca per l'asfalt, la força de fregament li pararà 
sense majors conseqüències que l'abrasió i possibles ferides en el cos, sempre que el pilot i 
acompanyant portin la indumentària de moto adequada. No obstant això, quan en una caiguda 
amb moto intervé una barrera de protecció com són els guarda-raïl, barreres de seguretat 
«assassines» o senyals verticals sense protecció, si el cos del conductor i/o acompanyant no 
es detenen abans i xoquen contra aquesta protecció, encara que el pilot i/o acompanyant 
vagin ben equipats de poc serveix. L'impacte violent contra la barrera de seguretat fa que el 
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perfil actuï com si fos una guillotina o fulla contra el seu cos. Les zones més afectades 
principalment són generalment les extremitats, sofrint traumatismes o politraumatismes que 
van des de trencaments d'ossos, l'amputació d'extremitats, invalidesa total o parcial, paràlisi 
cerebral o mort entre unes altres.  

Hi ha estudis que demostren que una velocitat de 30 km/h és suficient per amputar un 
membre o partir la columna vertebral, la qual cosa és més greu, aquestes barreres de 
«seguretat» provoquen més del 15% de les morts en accident de moto.  

La lesivitat dels actuals perfils està avalada per estudis tècnics de rigor de tot tipus, 
institucions, associacions i ONGs en defensa dels motociclistes i la lluita contra la sinistralitat i 
accidentalitat d’aquests. Davant aquesta realitat, el Parlament Europeu ha inclòs en el seu 
informe sobre prioritats de la seguretat viària de la UE el canvi de mesures protectores en les 
carreteres, de manera que les actuals barreres de seguretat, la perillositat de les quals està 
acceptada per responsables polítics i representants de tots els sectors que envolten la barrera 
de seguretat, quedin substituïts per altres sistemes més actualitzats i menys lesius a l'impacte. 
En l'informe de juliol de 2011 sobre Seguretat Viària a Europa, com a proposta de resolució 
del Parlament Europeu reconeix que per quilòmetre recorregut la probabilitat de morir en 
carretera per a un motorista és de 18 vegades superior al de l'automòbil. 

 

La Proposta de Resolució aprovada en abril de 2017 en el Parlament de Catalunya exposava 
que: 

1. Realitzar un estudi integral de tota la seva xarxa de carreteres, amb l'objecte de detectar 
punts “negres” o conflictius per a motoristes. 

2. Substituir definitivament, de manera gradual, mitjançant dotació pressupostària plurianual i 
no més enllà del 2020, el sistema de barreres de seguretat de «c» a principalment de tres 
sistemes SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 i de doble guarda-raïl  segons la priorització que 
determini l'estudi integral redactat per a totes les carreteres. 

3. Incloure, en la redacció dels nous projectes per a les actuacions a la xarxa de carreteres, 
mesures tendents a minimitzar les conseqüències dels accidents de motoristes i ciclistes, 
devent els projectes incloure de manera obligatòria els anomenats SPM segons la normativa i 
directrius tan autonòmiques com estatals, i seguint les recomanacions i el marc legal europeu. 

 
És per tot l'anterior, amb l'objectiu d’ampliar la seguretat en les carreteres catalanes que el 
Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Mataró, proposa al Ple, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Realitzar un estudi dels punts negres de les carreteres dins del nostre municipi i 
canviar les barreres de seguretat que puguin ser perilloses pels motoristes o ciclistes com 
sembla que succeeix a l’Avinguda Maresme antiga Nacional II. 
  
Segon.- Donar trasllat a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat aquells punts negres que es detectin en el nostre terme municipal siguin 
d’afectació de les competències de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per instal·lar la 
protecció pels motoristes o ciclistes. 
 
Tercer.- Donar trasllat al Ministerio de Fomento del Gobierno de España d’aquells punts 
negres que es detectin en el nostre terme municipal siguin d’afectació de les competències de 
l‘Estat, per instal·lar la protecció pels motoristes o ciclistes.” 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que el vot, serà positiu. Entenen que els motoristes i els ciclistes son un dels col·lectius més 

vulnerables a l’asfalt i els accidents de moto han crescut un 30% en 3 anys,  per tant aquesta 

proposta és encertada. No sé si hi ha molts punts negres al municipi, però s’ha de posar 

solució. Buscant informació, al ple del 2008, es va aprovar la protecció dels elements de la 

xarxa viària de les vies interurbanes, i volia saber si el Ministeri o la Generalitat l’ha arreglat. 

 

 

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

demana als companys de Ciutadans retiressin aquesta proposta, i fessin una altra en la línia 

de la Sra. Polvillo perquè a la proposta hi ha coses que són difícilment acceptables. Coses, 

que a mi em grinyolen de la proposta com, per exemple coses que no son de la nostra 

competència com la Nacional II. Votarem favorablement, però deia de retirar-la perquè amb 

qui podríem discutir això és amb la Diputació. Per tant, votarem favorablement i sol·licitem que 

retirin el tercer acord que no té sentit. 

 

 
 

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que votaran a favor 

de la proposta, ja que estem davant d’una mostra de manca de diligencia de la Generalitat en 

el manteniment de la xarxa viària, pensem que és una bona forma de començar a exigir el 

cumpliment dels seus deures.  

 

 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, diu que en 

relació a la proposta el nostre vot serà favorable. Una proposta discutida en diversos àmbits, 

en el Parlament de Catalunya. Tot el que sigui seguretat vial per la nostra ciutat serà ben 

rebuda. No ens oposarem a l’estudi dels punts negres viaris, ja son coneguts pel responsable 

de la seguretat viària local i l’altre de realitzar els tràmits necessaris davant la resta 

d’administracions competents en cas que es detectin barreres de seguretat que representin un 

perill pels motoristes o ciclistes. Tot el que sigui una millora per la ciutat rebrà el nostre suport. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, diu 

que és una proposta interessant i necessitem informació, com els punts negres, dades de 

sinistralitat causades per aquestes barreres, quina és la titularitat. Tot el que es pugui fer, serà 

a partir d’aquesta proposta i informarem al respecte. 

 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, dona les gràcies als grups que donaran suport. Comentar que si el tercer acord 

no existeix, no es tractarà i ja està. És cert que s’ha presentat aquesta proposta a altres 

ajuntaments, però això no és cap problema.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

12  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA AMB EL SUPORT 

DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, C’S I VOLEMATARÓ PER 

DENUNCIAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PELS INCOMPLIMENTS EN EL 

FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE 

MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent 

 

“Atès que al mes de gener de 2015 el Ple de l'Ajuntament de Mataró  va aprovar una 
Declaració Institucional presentada pel Grup de ICV-EUiA per demanar al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya els següents acords, entre d'altres: 
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“TERCER.-Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el 
compliment dels acords signats amb les entitats municipalistes per al finançament 
de les escoles bressol de titularitat municipal, incomplerts des de l’any 2011. 
 
QUART.-Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el pagament 
de les quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal.” 

 
Atès que el Departament no ha satisfet aquesta demanda, cosa que ha perjudicat a les 
famílies i també les finances municipals. 
 
Atès que Ajuntaments com el de Cornellà o l'Hospitalet de Llobregat van demandar 
judicialment al Departament i finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha 
donat la raó amb sentència condemnatòria contra la Generalitat de Catalunya a la que obliga 
a satisfer les obligacions que havia contret amb aquests municipis pel finançament de les 
seves escoles bressol municipals. 
 
Atès que altres Ajuntaments, com ara el de Barcelona, han anunciat l' interposició de 
demandes contra el Departament pel mateix motiu. 
 
 
Sotmetem a la consideració del Ple el següent Acord: 
 

1. Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Mataró iniciaran els tràmits necessaris per tal de 
presentar una demanda contra el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per tal de rescabalar-nos dels incompliments sobre el finançament de les 
Escoles Bressol Municipals de Mataró.”  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que està absolutament d’acord i li ha donat suport. 

Hem de recordar que CIU no compleix l’acord perquè tampoc compleix la llei. Si fem un repàs, 

al 2015, quan es presenta aquesta declaració institucional, es diu que el departament ha de 

subvencionar la creació i manteniment de places de 0 i 3 anys de titularitat municipal. I al 2015 

s’elimina aquesta partida. Hi van haver-hi retallades i aquests incompliments ens ha dut a fer 

declaracions institucionals i reclamar aquestes quantitats, de més de 40 milions d’euros en el 

cas de Barcelona. Hem de denunciar aquests fets. Finalment la Diputació ha assumit molts 

dels acords que tenia la Generalitat i els ajuntament han fet un gran esforç per dotar de 

recursos a les escoles bressol. Desitgem que el nou Govern treballi de valent i resolgui 

aquestes retallades produïdes per CIU i es comenci per la governabilitat del pais. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que és una proposta necessària, votarem favorablement. Em sembla lamentable que mentre 

el govern català es cobria les espatlles amb “Espanya ens roba” però tapant la corrupció, 

alguns partits catalans també per tapar les retallades, la independència i demés, no s’aportés 

ni un euro a les escoles bressol. Volia deixar constància per mostrar les prioritats d’alguns 

partits. 

 

 

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

el departament d’ensenyament no ha complert els seus compromisos respecte el finançament 

de les escoles bressol. L’Ajuntament de Mataró no ha de sostenir una situació que no li 

correspon, i li perjudica. Respecte a les sentències favorables fetes per ajuntaments com 

Cornellà o Hospitalet, veiem necessari interposar nosaltres també una demanda. Des de la 

CUP considerem que a l’educació cal actuacions globals i no puntuals. Voldríem un sistema 

educatiu públic, laic, en català i, 100% gratuït i universal. No renunciarem a una alternativa 

educativa global, ja que l’educació és la base per construir una ciutat justa i un mon millor. 

 

 

 
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, exposa que en defensa 

dels interessos dels nostres veïns, votarem a favor. És indignant com s’ha dut a terme tant per 

la Generalitat el finançament de l’educació d’infants de 0 a 3 anys, com pel govern de CIU a la 

legislatura 2011-2015 en relació al compliment dels mandats sorgits d’aquest ple. Esperem 

que la coincidència de sigles no sigui el motiu pel qual encara no s’ha interposat la demanda 

corresponent. La realitat és que el Govern de la Generalitat, presidit pel Sr. Mas va incomplir 

els seus compromisos de finançament en un tema tant essencial com és l’educació, 

continuant pel Sr. Puigdemont i Jonqueres eliminant als pressupostos de 2015 la partida de 

les escoles bressols i no s’ha recuperat. És ofensiu la manca de diligencies per part del 

govern de l’anterior legislatura amb CIU al front i el menyspreu pels manaments del ple. No 

entenen la forma de fer govern d’esquenes a la ciutadania. Per això, requerim al Govern 

municipal que faci les accions necessàries sense perdre més temps. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, manifesta que donaran suport. Vam ser molt receptius a les sentencies del 

Tribunal Superior de Justícia en referència a les demandes de Cornellà i Hospitalet. La 

Generalitat ha de complir amb les seves obligacions. Poc més a afegir. Esperem que el 

Govern municipal posi en marxa tot el sistema de reclamació judicial. 

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

Generalitat des del 2011 incompleix tot el relacionat amb el finançament de les escoles 

bressol municipals. Amb nosaltres el deute ascendeix aproximadament a tres milions d’euros. 

La prioritat del nostre grup és defensar la ciutat i, l’Ajuntament ha d’actuar i recuperar els 

diners que son nostres i de la nostra ciutat. Ens agradaria que prèviament s’arribés a un 

acord, per tant, donarem suport a la proposta. 

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

les paraules del Sr. Teixidor. Votarem favorablement. Al 2015 no sé ben bé el que es va fer, 

però el que és evident és que la Generalitat no ha pogut complir, és per que la Generalitat 

sofreix un ofegament econòmic greu. Tots coincidim en que, si és una oportunitat per 

recuperar els nostres diners, anem endavant. 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, diu que la Comissió informativa havia pres mesures i estava 

estudiant les variables per presentar la demanada quan van saber que era factible. Si volia o 

no pagar la Generalitat, ja és altre tema i és veritat que és millor no entrar en aquest tema. 

Volia reconèixer la tasca de les regidories anteriors, perquè Mataró és un referent en quant a 

escoles bressol municipals, en tenim 9, i la feina feta al respecte és vital. Desitjo que el nou 

govern aposti per l’educació pública i de qualitat. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

dona les gràcies a tothom pel vot afirmatiu. Un parell de coses: esperem que no s’arribi a 

judici, però pel que sembla la resolució del TSJC ha estat recorreguda pel govern amb un 

recurs de cassació, retirar el recurs seria un bon símptoma d’avançament. Per altra banda, 

comentar-li al Sr. Fernández, que el primer tinent d’alcalde del mandat anterior no estigués al 

tant de si es va reclamar o no. Entenc que els acords de ple aquí es compleix quan a un li 

convé i aquest és el problema. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que respecte el 

que ha dit el Sr. López, és cert que s’ha recorregut la sentència però en base a l’article 155 el 

conseller d’educació d’aquest dies és el Sr. Iñigo Méndez de Vigo. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AMB MOTIU DE LA 

COMMEMORACIÓ DE L’ANY FABRA. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

 

“A finals del passat més d’agost, el Govern de la Generalitat va aprovar les personalitats i 
esdeveniments a commemorar l'any 2018. Entre les personalitats, destaquen Pompeu Fabra, 
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l'abat Escarré, el cardenal Vidal i Barraquer, Aureli Capmany, Joanot Martorell i Carles Fages 
de Climent. 
 
En el cas de Pompeu Fabra, es celebren de manera conjunta el 150è aniversari del seu 
naixement i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica Catalana Normativa. 
 
És per aquesta raó que al llarg de l'any s'organitzaran diverses activitats en memòria i 
reconeixement del gramàtic i lexicògraf, que a més d'un científic brillant fou un escriptor 
conscient de la dimensió social dels usos lingüístics i de la necessitat de disposar d’una 
llengua catalana codificada i apta per als diversos estils i funcions, que fos un instrument vàlid 
per a la recuperació cívica i cultural, després de segles de decadència. 
 
Els entesos ens expliquen que en la figura de Pompeu Fabra s’associen factors de tradició i 
de modernitat, de coneixement i de divulgació, de sistematització i de foment de l’ús, tots 
relacionats amb la llengua catalana. Pompeu Fabra i Poch (Barcelona, 20 de febrer de 1868 – 
Prada de Conflent, 1948) va expressar des de molt jove el seu interès per la lingüística. Les 
seves primeres propostes en el camp de la gramàtica van veure la llum sota el segell de 
L’Avenç. 
 
Durant el temps que va passar al País Basc, ocupant una càtedra com a enginyer químic a 
Bilbao a partir de 1906, va continuar l’estudi de la llengua a través dels romanistes. Fruit 
d'aquesta estada, el 1912, va publicar la seva fonamental Gramática de la lengua catalana, 
que va tenir una nova versió el 1918. 
 
Aquesta nova versió, sota el nom de “Gramàtica Catalana”, és la que l’Institut d’Estudis 
Catalans va adoptar com a oficial. 
 
La commemoració coincidirà amb la VI edició dels premis Pompeu Fabra, amb què, cada dos 
anys, la Direcció General de Política Lingüística reconeix i premia les persones, entitats, 
empreses o organitzacions que contribueixen a la projecció social de la llengua catalana en 
les sis categories següents: comunicació i noves tecnologies; àmbit socioeconòmic; projecció i 
difusió de la llengua catalana; trajectòria professional, científica o cívica; incorporació a la 
comunitat lingüística catalana i voluntariat lingüístic. 
 
La Direcció General de Política Lingüística, que forma part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, està posant en marxa la preparació de l’Any Pompeu Fabra 2018. El 
Sr. Jordi Ginebra, catedràtic de filologia catalana de la Universitat Rovira i Virgili, en serà el 
comissari. S’ha convidat les institucions i organismes del país a compartir col·lectivament la 
celebració de l’Any Fabra 2018 amb actes que reconeguin el Mestre i la seva obra, i que 
siguin també estímul per reforçar la vitalitat de la llengua i la projectin amb força cap al futur. 
 
Mataró ha reconegut la importància de la figura de Pompeu Fabra posant el seu nom a la 
primera biblioteca pública de la ciutat,inaugurada el novembre de 1997 i que realitza les 
funcions de bibliotecacentral urbana i comarcal. Així mateix, una via de la nostra ciutat porta 
també el seu nom. 
 
Estem segurs que la biblioteca Pompeu Fabra ja ha estat preparant els actes a celebrar el 
2018 en vistes a aquesta important efemèride, però, atesa la importància del personatge i els 
moments pels quals travessa la nostra llengua, cal que aquesta commemoració traspassi les 
parets de la biblioteca i esdevingui una commemoració de tota la ciutat, encapçalada pel 
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nostre Ajuntament i en la qual es compti amb la col·laboració i participació d’entitats, escoles i 
instituts. 
 
És per aquesta raó que proposem al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Que l’Ajuntament de Mataró, a través del seu Consell de Cultura, convoqui una taula de treball 
per tal d’organitzar, conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística i la Xarxa 
Municipal de Biblioteques, diferents actes i esdeveniments per a la celebració a Mataró de 
l’Any Fabra. Aquests actes seran comunicats a la Direcció General de Política Lingüística per 
tal que formin part del programa nacional.” 
 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que es 

centrarà en l’únic punt d’aquesta proposta i votaran favorablement. Es dona a entendre què la 

llengua catalana està passant per un mal moment i vull deixar constància què crec que està 

en un dels millors moments, sobretot per les persones que volem una convivència 100 per 

cent real tant de la llengua catalana com de la llengua castellana com podria ser en els 

centres educatius tant públics com concertats i a dia d’avui no la podem tenir, tot i així votarem 

favorablement. 

 

 

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

que Pompeu Fabra va contribuir a fixar la gramàtica i ortografia i va realitzar la depuració 

lèxica del Català contemporani, gràcies a la seva aportació el Català es va dotar d’un 

estàndard lingüístic útil per tots els àmbits d’ús. Després dels segles de decadència literària,  

persecució e interferències de les llengües dominants, el Castellà i el Francès, el Català 

esdevé una llengua nacional, moderna, homologable a la resta de llengües europees gràcies 

a la tasca de Pompeu Fabra, que va perseverar per allunyar el català dels arcaismes i 

castellanismes que imperaven. També cal destacar el seu compromís cívic i polític durant el 

període de la Generalitat Republicana i arran de l’ocupació franquista de Catalunya va haver 

de marxar a l’exili i que va seguir mantenint aquest compromís amb el país i amb les 

institucions republicanes. No en va, va morir a l’any 1948 a Prada de Conflent, a la Catalunya 

Nord, una població que és al final de la ruta del GR-83 conegut  també com el camí del Nord 

de l’exili i que té el seu punt de partida a la platja del Callao de Mataró. També volem remarcar 

l’aportació teòrica de Pompeu Fabra ja que va establir els límits territorials de la nació catalana 

i del domini lingüístic del català, en el que avui identifiquem amb el nom de Països Catalans. 
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Des de la CUP donarem suport en aquesta proposta i pensem que la commemoració de  l’any 

Fabra és una oportunitat per donar a conèixer la nostra ciutat, la seva obra i la seva trajectòria 

política i cívica.  

 

 

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

anuncia el seu vot favorable per molts motius. Tan pel que s’ha dit, com pel que s’apunta en la 

moció que presenta CIU, per l’ajuda que Pompeu Fabra va donar als que desgraciadament 

vam haver d’aprendre el català ja de grandets, al qual encara consultem quan tenim un dubte. 

Ens sembla de justícia el fer aquest reconeixement. Lamentar el fet de que ens la vulguin 

colar sempre i en tot, jo abans no he volgut parlar per respecte quan parlàvem dels què estan 

empresonats, perquè crec que tothom es mereix un respecte i més en la situació en que estan 

ells, però és pesat que cada vegada ens ho intentin colar. Vaig començar a aprendre català 

amb dotze o tretze anys, i la situació que tenia el català a finals dels anys 70 i 80. No entraré a 

jutjar sí la situació és la millor ja que sempre es pot millorar, però comparar aquesta situació 

amb la situació del català que hem viscut molts dels què estem aquí fa dues o tres dècades, a 

mi em sembla que no cal.  

 
 
 

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

Ciudadanía, diu que han llegit la proposta i els sembla molt bé. Sr. Fernández, a l’any 2016, 

quan vostè era regidor de cultura i era l’any de Miguel de Cervantes va dir no a participació 

d’entitats, escoles e instituts. No va trobar convenient fer un esdeveniment a la ciutat. Penso 

que Miguel de Cervantes i Pompeu Fabra es semblen. Vostè li va fer la guitza a Miguel de 

Cervantes i a la cultura però nosaltres no li farem a Pompeu Fabra i votarem a favor.  

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

favor de la proposta en reconeixement al mestre i a la seva obra i perquè sigui un estímul per 

la llengua i projecció. No m’ha fet gràcia les comparacions amb Miguel de Cervantes malgrat 

la hilaritat que s’ha fet servir. Vull contestar en números; a Catalunya el 94% de productes 

etiquetats són en castellà, el 74% de la televisió també i també el 97% del cinema. No són 
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situacions comparables, son situacions de dos llengües amb un nivell molt diferent. Cervantes 

no necessita cap promoció i les lletres catalanes necessiten més ajut.  

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

Cultura, diu que des de la Xarxa Municipal de Biblioteques es treballa per concretar un 

programa d’activitats que permeti comptar amb la presència de Pompeu Fabra durant l’any 

2018. S’editarà una guia de recursos què estarà vinculada amb Pompeu Fabra tal i com hem 

fet amb altres personatges com Puig i Cadafalch o Manuel de Pedrolo, del qual hem aprovat 

una declaració institucional i també celebrem enguany el centenari. Es programaran activitats 

diverses per a tots els públics per a donar a conèixer la seva obra, especialment amb activitats 

com ara l’ empedrat de contes o com els capvespres als jardinets. També es vol col·laborar 

amb altres institucions per  fomentar  la lectura, amb la taula de la lectura pública  formada per 

les biblioteques municipals, la fundació Iluro, el centre de normalització lingüística i el gremi de 

llibreters. Proposem que sigui aquesta mateixa taula de lectura, l’espai des d’ on es coordinin 

les activitats per commemorar l’any Pompeu Fabra.  

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

d’aquesta proposta. La riquesa de la llengua està en la diversitat i la convivència. Soc nascuda 

a Mataró i castellanoparlant i per diversos motius no he pogut aprendre el Català. S’ha de 

reconèixer que la llengua catalana ha estat maltractada, humiliada i s’ha volgut treure la 

identitat pròpia del poble, per a tot això donarem el nostre suport i reconeixem a la tasca 

coordinada i col·lectiva que molts agents han fet al llarg de l’historia.  

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que estem en temps moderns i actualment amb satèl·lits es te accés a 

televisions de tot el mon. Catalunya, la llengua en les escoles concertades i públiques és 

100% en Català. Som bilingües i per nosaltres Pompeu Fabra té el mateix prestigi que 

Cervantes i per això celebrarem i participarem dels esdeveniments que es facin.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, exposa 

que la taula de lectura pública l’aprecio molt, Mataró la tenia morta i l’hem recuperada i està 

funcionant, dona fruit i té un paper important com en Sant Jordi. Però hem tingut 

commemoracions com l’any Espriu o l’any Ponsola en el que no ens hem tancat en la taula de 

lectura pública i hem buscat la riquesa del teixit associatiu de la ciutat. Crec que Pompeu 

Fabra bé mereix aquesta obertura i anar una mica més enllà. Agrair el suport mostrat. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, demana disculpes 

perquè les propostes anteriors m’ha semblat que ens anàvem del tema i ara he caigut en la 

trampa de marxar de la proposta que era celebrar l’any de Pompeu Fabra. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, volia fer un comentari sobre el to d’aquest punt, 

crec que el clima entre nosaltres és raonablement bo gairebé el 100% del temps, i prego als 

senyors regidors que facin servir un to i un respecte que faci que això es mantingui, ja que 

seria una pena que minvés.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE REVISIÓ DE LA WEB MUNICIPAL I IMPLEMENTACIÓ D’UN 

BUTLLETÍ DIGITAL. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 
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“Han estat diferents les reunions, en les quals, tant amb el Gerent de l' 
Ajuntament, com als responsables d'àrea de comunicació, se'ls hi han comunicat la nostra 
decepció pel que fa a les mancances i formes de fer, que ens hi troben sovint, en el tracte 
rebut a l'hora de comunicar la feina de l'oposició a la ciutadania. Diferents irregularitats que 
trobem respecte a la visibilització i publicació del treball, es opinió de l'oposició dins d'aquest 
ajuntament. Tot això sense que el Govern reguli, millori, afronti i es faci càrrec de les nostres 
diferents queixes en les quals hem coincidit nombrosos grups municipals de l'oposició. 
 
Fa mesos, mentre es treballava el inacabat Reglament de Comunicació, vam posar sobre la 
taula, la manca d'un butlletí on l'oposició pogués exposar la seva opinió a la ciutadania. 
Aquest  bolletí, recolliria la informació sobre els plens i els temes que es tracten al consistori, 
en una recerca d'igualtat i equitat informativa... per no parlar d'oportunitat... I tal com es va 
realitzant a la majoria d'ajuntaments on es recullen totes aquestes informacions, a traves de 
les seves pagines webs oficials i municipals respectivament, així com a les seves xarxes 
socials d'Internet i altres eines telemàtiques, com Twitter, Facebook, Telegram etc. 
 
Fa mesos que restem a l'espera d'una proposta especifica des del cap d'àrea i del mateix 
Gerent de l' Ajuntament, tal com es van comprometre a les diferents comissions de treball. 
 
El temps passa, i en aquest àmbit, no es compleix la llei establerta amb l'oposició d'aquest 
consistori. Ja és hora d'establir protocols clars;  
 
Que es donin oportunitats a tot el consistori electe per igual. 
 
Que es mostri la informació amb objectivitat, així com les opinions abocades, les propostes de 
resolucions i les declaracions institucionals per a que tothom estigui en les mateixes 
condicions i en un marc de regles de joc equitatiu...cosa que fins ara no succeeix; 
 
Exposo uns breus exemples de les últimes discriminacions patides en aquest consistori per 
l'àrea ja esmentada. 
 
 
El passat mes de novembre es van aprovar dues declaracions institucionals presentades pel 
nostre Grup; Una de forma unànime i l'altre per majoria (la que defensava la Filosofia i la que 
defensava les cinc de la P.A.H.). 
 
El que s'ha anat fent fins ara, en aquest consistori, ha estat, que des de les xarxes socials 
d'Internet de l'Ajuntament, en concret des de la seu compte de Twitter, s'ha fet publicacions 
amb una foto i l'enllaç+l'etiquetatge dels portaveus dels grups. Les normes no escrites fins ara 
habituals, han canviat. I aquesta manera quotidiana de procedir, no s'ha portat a terme. Quin 
ha estat el motiu o criteri a l’hora de decidir a quest canvi d'actuació per part del Departament 
de Comunicació de L’Ajuntament? Per què no s'ha visibilitzat la feina i les declaracions 
institucionals? 
 
La manca d'un marc acordat de funcionament, dóna peu a una invisibilització i cert menys 
preu a l'oposició. Cosa que és percep molt sovint en aquest ajuntament. 
 
És per aquest motiu  i per evitar, aquestes i futures, situacions desagradables, 
que sol·liciten que es posi remei i que el Govern prengui mesures per evitar en un futur 
immediat aquestes situacions de menyspreament, desvaloració de l'oposició i especialment de 
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la seva feina. Feina que fem dins del consistori, pensant sempre en el millor per a la 
ciutadania. 
 
Sol·licito al Govern, els següents acords: 
 
1. Es revisi la pagina web municipal i oficial de l'Ajuntament de Mataró i s'implementi amb un 
Butlletí Digital, on l'oposició pugui mostrar la seva feina i opinió. 
 
2. Establir un marc per escrit i acordat,  el mes aviat possible, amb tots els Grups Municipals 
on es reculli un protocol oficial per a les xarxes socials i eines telemàtiques de l'Ajuntament, 
per establir una metodologia de publicació de la informació en tant en quan s'aprovin 
Declaracions Institucionals, Propostes de Resolució i precs. A on es fixi, explícitament, un 
sistema actuació per igual a tots els/les proposants, on es funcioni en la mateixa metodologia 
i línia de treball d'actuació a l'hora de comunicar aquest tipus d'informació sobre la feina i/o 
acords realitzats, a través dels diferents serveis i eines telemàtiques publiques per a la 
ciutadania. 
 
3. Es faci el mateix amb els mitjans de comunicació públics, locals i s'informi als ciutadans de 
la feina dels diferents Grups Municipals a l'Ajuntament de Mataró. Especialment en les 
Declaracions Institucionals (ja que casualitat o no, la televisió pública local, no s'ha fet 
eco d'aquestes ja esmentades.), així com també les Propostes de Resolucions i els precs. 
Que són tasques aprovades o per àmplies majories o pel Govern,  Garantint el dret de la 
societat a conèixer les resolucions aprovades en la ciutat de Mataró.” 
 

 

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

creu que aquest Ajuntament no discrimina comunicativament a ningú. Cada cop que 

s’aproven Propostes de resolució es publiquen, siguin propostes dels govern o de l’oposició. 

En relació a les preguntes concretes és cert que s’ha de revisar la web municipal. 

Properament licitem la nova web municipal, un dels objectius és garantir un espai pels grups 

municipal i amb condicions dignes de publicació, perquè la seva activitat política estigui a 

l’abast de tothom. En quant a establir per escrit un marc acordat amb tots els grups 

municipals, s’ha d’establir a la junta de portaveus o utilitzant la comissió de control de mitjans 

de comunicació, aquesta tasca es pot fer en qualsevol dels fòrums perquè no és una decisió 

que hagi de prendre unilateralment el govern municipal. Mataró Audiovisual és una empresa 

de comunicació municipal, què té una total autonomia pels continguts, són els mitjans de 

comunicació els què decideixen què és notícia i qualsevol proposta respecte al tractament 

informatiu hauria de ser debatuda en el consell o demanar el parer al consell assessor de 

Mataró audiovisual.  Sí a la web municipal,  sí a que en el fòrum que sigui, junta de portaveus  

o comissió de control es debati aquest  tema i s’estableixi un protocol i en quan a Mataró 

audiovisual, dir què estem oberts a qualsevol proposta.  
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15  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS ACTES 

INSTITUCIONALS CELEBRATS EL DIA 6-12-2017, DATA EN LA QUE 

ES COMMEMORA EL REFERÈNDUM EN EL QUAL ES VA APROVAR 

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. (DIA FESTIU REGULAT PEL REIAL 

DECRET 2964/1983, DE 30 DE NOVEMBRE). 

 

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

Ciudadanía,  demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit 

 

 

16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA 

SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la pregunta següent: 

 
“El Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, recollia que el termini perquè tots els 
edificis fossin completament accessibles a les persones amb discapacitat finalitzava el 4 de 
desembre passat. 
 
Tot i aquest termini determinat, les diferents administracions no ho han complert en el seu 
conjunt i, aquest mandat de la Llei General de Drets de persones amb Discapacitat ha quedat 
sense compliment tot disposar de rang Reial Decret Legislatiu. 
 
El principal objectiu de la nora era aconseguir que totes les edificacions comptessin amb la 
condició indispensable d’accessibilitat universal, intervenint no només en els edificis, sinó 
també en els entorns. 
 
A Mataró aquest objectiu està molt lluny d’haver-se aconseguit i en la condició d’administració 
hauríem d’haver adequat com a mínim els espais i edificis municipals. 
 
Per tot l’expressat anteriorment, preguntem al govern municipal: 
 

- Quines són les actuacions que tenen previstes abans que acabi el mandat en relació 
als espais i edificis municipals? 

- Hi ha algun estudi de tots els establiments a Mataró que no compleixen aquesta 
condició. 
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- Pensen dotar d’una partida al pressupost? En cas que fos afirmativa la seva resposta, 
de quina quantitat seria?.” 

 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, responent a la 1ª pregunta, dir que des de l’ inici de mandat, totes 

les actuacions que hem estat fent son per garantir l’accessibilitat com posar rampes a les 

escoles, reurbanitzar carrers o equipaments municipals, incorporant les prediccions del codi 

d’accessibilitat amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques. Aviat inaugurarem l’ 

Espai jove de Cerdanyola i el Casal de la gent gran de la Llàntia, i en tots aquest equipaments 

es pot accedir com cal. A la plaça de Can Civit o a la futura plaça de Joan XXIII, també 

s’estan incorporant àrees de jocs infantils inclusives. Ja era hora que qualsevol nen tingui dret 

a jugar en un gronxador. No hi ha una partida en concret per a l’accessibilitat, perquè totes les 

inversions que es fan a la ciutat han de ser accessibles.  

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, pregunta si la Torre Llauder estarà 

acabada abans de la finalització d’aquest mandat. 

 

 

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

municipals i Sostenibilitat, respon que farà la consulta i li farà arribar.  

 

 

17  - PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA PERQUÈ 

EL CARTELL DE LES SANTES SURTI A CONCURS PÚBLIC. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta el prec següent: 

“La creació del cartell de les Santes ha estat durant molts anys encomanada directament per 
l’Ajuntament a diferents artistes de la nostra ciutat. Aquesta ha estat la pràctica habitual i 
tothom ha estat expectant a l’hora de la presentació del mateix. 
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Ha estat el sistema escollit per la regidora de Cultura durant els últims 38 anys, molts anys, si 
bé anteriorment les Santes havien tingut el seu cartell escollit per decisió popular. 
 
Nosaltres plantegem un model participatiu, on tothom que vulgui crear un cartell pugui fer-ho i 
presentar-lo en igualtat de condicions. A la nostra ciutat hi ha molts artistes, uns de coneguts i 
de renom i d’altres totalment desconeguts, alguns novells, però altres amb una indubtable 
trajectòria i qualitat artística al darrera. Les possibilitats d’exposar les seves creacions a les 
nostres sales municipals són minses. Per una banda no hi ha masses espais on exposar i per 
una altra el sistema de “mostres per pack” que contracta la regidoria de Cultura copen tots els 
espais disponibles, limitant les possibilitats d’accés a exposar dels artistes novells o 
desconeguts. 
 
En altres ciutats s’obren convocatòries als artistes, a tots, i s’escullen a través d’un jurat, quins 
seran els autors que podran exposar aquell any , facilitant la participació. No és el cas de 
Mataró, i és un tema que s’hauria de tractar a fons i millorar. Per això diem que els artistes no 
ho tenen fàcil per mostrar el treball que fan a la nostra ciutat. 
 
Una manera de conèixer i gaudir del treball dels nostres artistes, pintors, dissenyadors gràfics, 
graffiters, etc... seria la de convocar concursos públics de lliure participació, i per començar 
quin millor concurs públic que el que es fes en motiu d’escollir el Cartell de les Santes. 
 
De fet aquesta necessitat ja es reflecteix en el sí de la ciutadania, sempre un pas per 
endavant, ja que una revista local convoca anualment un concurs per escollir un cartell 
alternatiu a l’oficial i de forma paral·lela a la decisió municipal, iniciativa que ha estat un èxit i 
en augment des que es va iniciar l’any 2009. Així doncs, aquesta iniciativa prou consolidada 
ratifica la nostra proposta. Si es fa aquest concurs és perquè hi ha demanda i oferta artística 
suficient per organitzar-lo i aquesta demanda, considerem, l’hauria de recollir l’administració i 
obrir-ne la selecció a la ciutadania. 
 
L’important és participar, i ara per ara, lla participació està limitada a uns criteris que per molt 
bons que siguin, exclouen la participació de la majoria i afavoreixen només a l’artista escollit 
mentre que si es fes mitjançant concurs públic hom gaudiria de totes les obres presentades 
durant el procés de selecció. 
 
Per això plantegem que el cartell de les Santes es convoqui a concurs públic. 
 
Tenim en compte els temps que tenim per endavant d’aquí a les Santes creiem que, amb 
voluntat, hi hauria temps suficient per establir unes bases, escollir un jurat i determinar un lloc 
per exposar les obres seleccionades així com l’obra guanyadora, sent factible doncs, en el 
supòsit que aquest prec sigui aprovat, convocar-lo per les Santes d’enguany. 
 
Per tot l’exposat, demanem al govern; 
 

- Que el cartell de les Santes es convoqui en concurs públic.” 
 

 

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

Cultura, exposa perquè pensa que l’actual sistema és el més adequat. El cartell de les Santes 

no ho decideix l’Ajuntament, fa la proposta el regidor de cultura, però és la Comissió d’imatge 
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de les Santes la què consensua i assigna a les persones responsables del cartell de la festa 

major de Mataró, Les Santes i l’exposició fotogràfica de l’any següent, aquest sistema 

funciona des de fa 38 anys. La comissió està formada per entitats vinculades directament amb 

l’activitat artística de la ciutat, un membre de Sant Lluc, un membre de Dimarts al Llimoner, un 

membre de l’associació per la cultura i art contemporani de Mataró, un membre de la CAPSA, 

un membre del plenari de les Santes, un artista que ja hagi fet el cartell i un fotògraf que hagi 

fet l’exposició i un membre històric de la comissió de la festa major. Acompanyat la comissió 

hi ha dues tècniques de cultura però sense veu ni vot assessorant sobre els currículums i el 

material dels artistes que es proposen. Els integrants de la Comissió fan propostes i s’acaben 

consensuant les dues persones candidates. Durant 38 anys s’ha donant cabuda a artistes de 

prestigi i d’altres menys coneguts. Durant molts anys l’artista no cobrava i era considerat com 

una aportació a la Festa Major, però a partir de l’any 2006 es va decidir que aquest cartell fos 

un treball remunerat. L’any 1984 es va fer per concurs, el qual es va declarar desert i 

finalment es va haver d’utilitzar com a cartell una fotografia. El sistema de concurs presenta 

grans inconvenients ja que els artistes no solen presentar-se perquè haurien fet el treball i el 

seu prestigi es podria veure afectat si no son escollits. A nivell de terminis, la elaboració i 

aprovació de les bases no és senzilla i cal veure com reflectir elements importants com que 

sigui una persona vinculada a la ciutat, evitar repeticions, retribució i drets sobre la imatge. El 

sistema de concurs funciona més en el sector del disseny gràfic, la direcció de cultura ja 

organitza un concurs per la imatge gràfica del cartell de carnestoltes. També hi ha un concurs 

alternatiu de cartell de Santes promogut per una publicació gratuïta i adreçada a dissenyadors 

i il·lustradors. Enguany seria impossible que poguéssim complir els terminis. Per tant no 

podem atendre la seva proposta.  

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix les explicacions però discrepo 

que no sigui factible fer un concurs.  

 

 

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

Cultura, exposa que està d’acord en obrir un debat, perquè les Santes han anat agafant unes 

dimensions que no són les mateixes de fa deu anys i cal fer una reflexió conjunta, no sols a 

nivell de govern  sinó de tots els grups i plantejar aquest tema.  
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18  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

RESULTATS DE LES MESURES ADOPTADES RESPECTE LES 

MASCOTES EL 2017. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró va posar en marxa durant el 2017 la nova ordenança de tinença 
d’animals domèstics, i abans, altres iniciatives orientades a promoure el comportament cívic 
d’una minoria dels seus propietaris, a través de la creació de la patrulla canina o la reducció 
de la taxa de tinença d’animals. Aquesta darrera mesura encaminada a incrementar el nombre 
d’animals censats a la ciutat, amb registre molt baixos respecte la població total estimada. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formulem les següents preguntes:   

1) Quina és la població actual estimada de mascotes a la nostra ciutat? 
2) Quina es la xifra d’animals censats el 2015, el 2016 i el 2017? 
3) En relació a les ordenances, quin ha estat el nombre de sancions imposades per manca 

de civisme o per gossos perillosos durant 2017? Quin fou el nombre de sancions pels 
mateixos conceptes el 2016?” 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, diu que la població actual de mascotes és 15.432 gossos i 

1.055 altes/xips. Els animals censats son a l’any 2014, 2.438 censats i 417 altes. L’any 2015, 

2.522 censats i 268 altes. L’any 2016, 2.687 censats i 350 altes. L’any 2017, 3.078 censats i 

605 altes. El nombre de sancions greus o molt greus, a l’any 2016: 76 sancions i percentatge 

cobrament 3.94%. L’any 2017 a 30 de novembre: 103 sancions i percentatge cobrament 

6,79%. Import sancions: L’any 2016: 66.872€ i cobrades 3.005,36€. L’any 2017: 89.064€ i 

cobrades 10.453€ que representa el 11, 73%. 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que el 

increment del cens en quant a la població és poc i no ha sortit efecte la taxa de tinença 

d’animals. Apart de les sancions per gossos perillosos, també interessa quines sancions 

s‘havien posat per miccions o deposicions.  
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 

Pública, Consum i Gent Gran, diu que només hem recollit les sancions greus o molt greus,  

ara no ho tenim però li puc fer una tipografia del tipus de sancions, són només 103 però 

podem mirar el motiu.  

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES DENÚNCIES PER CAIGUDES 

A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 
 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

L’IMPACTE ECONÒMIC DE LES OBRES DE LA PLAÇA JOAN XXIII I 

UN TRAM DE LA RONDA MIQUEL DE CERVANTES. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“El passat 11 de maig, coincidint amb la visita del vicepresident del Govern de la Generalitat i 
conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, l’Ajuntament va fer públic que tenia previst 
invertir prop de 2 milions d’euros en actuacions emmarcades en la Llei de barris a Rocafonda - 
El Palau – Escorxador. Aquestes actuacions incloïen l’execució del projecte de remodelació 
de la plaça Joan XXIII, la reurbanització d’un tram de la ronda de Miguel de Cervantes i una 
nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, instal·lació d’ascensors i millores en les comunitats 
de veïns, a més de donar continuïtat a diferents programes socials.  
 
La Llei de barris recull que les actuacions justificades a 31 de desembre podran acollir-se al 
50% de finançament aprovat per la Generalitat.  
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El projecte de reurbanització d’un tram de la ronda Cervantes va ser aprovat el mes de juliol i 
el de la plaça de Joan XXIII a mitjans de setembre per la Junta de Govern Local. Una notícia 
del Butlletí del 29 de setembre recull que l’Ajuntament esperava que les obres comencessin al 
mes d’octubre. Les dues actuacions tenien, i tenen, un termini d’execució de 4 mesos.  
 
Finalment, les obres de la plaça Joan XXIII van començar a mitjans d’octubre i les de la ronda 
Cervantes el 6 de novembre.  
 
Tenint en compte que les obres de la plaça Joan XXIII tenen un pressupost aproximat de 
400.000€ i està previst que s’acabin a mitjans de gener i tenint en compte que les obres de la 
ronda Cervantes tenen un pressupost aproximat d’uns 430.000€ i està previst que s’acabin a 
principis de febrer, el Grup Municipal d’ICV-EUiA formula les següents PREGUNTES:  
 
-  Quin percentatge de les actuacions realitzades a la plaça Joan XXIII han estat 

justificades a data de 31 de desembre i per tant es poden acollir al que estava estipulat a 
la Llei de barris?  

 
-  Quin percentatge de les actuacions realitzades a la ronda Cervantes han estat 

justificades a data de 31 de desembre i per tant es poden acollir al que estava estipulat a 
la Llei de barris?  

 
-  Si se sabia que l’Ajuntament tenia marge fins al 31 de desembre per finalitzar les 

actuacions pendents de la Llei de barris i, per tant, poder acollir-se al finançament de la 
Generalitat, com es justifica la tardança en l’adjudicació de les obres?  

 
-  Si tal i com es preveu no s’haurà pogut justificar tot l’import de l’obra, quants diners 

haurà de posar de més l’Ajuntament? “ 
 

 

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

destaca la importància de la llei de barris en pro de la cohesió territorial i social que ha 

suposat millorar els barris de Rocafonda, Palau, Escorxador i Cerdanyola. El pagament per 

part de la Generalitat del deute és de més de 3,5 milions d’euros pendent de la llei de barris, 

unit a la millora de les finances municipals, han permès pressupostar accions de la llei de 

barris no executades i subvencions per la  rehabilitació de comunitats. La urbanització està 

molt avançada amb un projecte molt singular a Joan XXIII,  la 2a fase de les obres de 

Cervantes, 18 comunitats rehabilitades amb 264 habitatges afectats, a més hem fet bestretes 

de fins a 2.000€ per ajuts directes a famílies que no poden fer front a la derrama comunitària, 

a tornar en 4 anys i quotes d’ entre 20 i 40€ mensuals. Percentatge d’actuacions realitzades a 

la plaça Joan XXIII ha data 31 de desembre es de 65,96%, despesa justificada sobre  

414.016€ ha estat de 273. 073€. Percentatge d’actuació a la Ronda  Cervantes 25,03% 

executat a 31 de desembre. Despesa justificada de 429.408€ ha estat de 107.463€. El 
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projecte s’ha tornat a validar perquè era molt antic i això ha causat retràs. De la plaça Joan 

XXIII queda per pagar 231.443€ què s’haurà de reclamar a la Generalitat, acció que estem 

preparant per demanar tant bon punt hagi un nou govern a la Generalitat. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no ha hagut cap negligència que a 31 de 

desembre no estigui tot justificat i s’hagi de posar mes diners? Sí tenien previst fer el procés 

de licitació, tenien suficient temps per tenir-ho preparat. Ens deuen uns quants milions d’euros 

de les escoles bressol des de fa 4o 5 anys, però la llei diu que les actuacions justificades a 31 

de desembre podran acollir-se al 50% de finançament, crec que ens haguéssim pogut 

estalviar els  231.000€  sí ja sabien vostès que aquestes obres s’havien de fer. No s’hauria de 

fer política d’un condicional, es podria haver estat una mica més diligent. 

 

 

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

que no s’ha perdut ni un minut en aquests projectes i l’aposta per fer-ho és mes important que 

el càlcul del quant no arribem a justificar.  

 

 

 

21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA 

MARXA DE LA SEU SOCIAL DE BLUESUN A SEVILLA. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Els últims dies de Nadal de 2017 s’ha conegut que la Multinacional Bluesun, l’antiga 
Procter&Gamble, que tenia la seu social al Polígon del Rengle de la nostra ciutat es trasllada 
a la localitat Sevillana d’Alcalá de Guadaira, on és propietària d’una altra factoria. 
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A Mataró produeix detergent i ambientadors de fins a 10  marques molt conegudes al mercat, 
la seva facturació anual és de 200M €, dóna feina a 500 treballadors i té presència a 13 
països produint més de 350.000 tones l’any.  
 
I segons els mitjans de comunicació, als quals ha fet l’anunci l’empresa, el motiu d’aquest 
canvi és el clima d’incertesa i manca de seguretat jurídica generat pel Procés independentista, 
així la marxa de la seu social s’afegeix a altres empreses de la Comarca com ara Dogi, l’única 
empresa localitzada al Maresme participada en Borsa, que ja va anunciar la seva marxa fa 
mesos. 
 
No cal relatar l’impacta que aquesta decisió empresarial pot tenir en la situació de l’ocupació 
laboral a Mataró ja prou deficient i amb dades prou preocupants des de fa anys, però de ben 
segur en té d’altres que podrien significar un problema per les finances municipals. Recordem 
per exemple que el trasllat d’una part de la producció de les begudes que produïa aquesta 
empresa fa anys va significar un cop important per la facturació d’AMSA.  
 
És per aquest motiu que presentem les següents preguntes: 
 
1.- Ha mantingut contactes el Govern Municipal amb els directius de l’empresa a Mataró per 
conèixer la situació real i garantir que els 500 llocs de treball es mantindran a Mataró? 
 
2.-  Quines conseqüències tributàries pot tenir per les finances municipals aquest canvi de seu 
social, ? 
 
3.- S’ha fet alguna oferta a l’empresa per tal de garantir que la producció i els llocs de treball 
no es veuran afectats per aquesta marxa?” 
 
 
 
 

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

Cultura, manifesta que el govern de Mataró manté una relació fluïda amb els representants de 

Bluesun, i ens van assegurar que el canvi de seu social no representava cap alteració ni de la 

ubicació de la industria ni dels seus treballadors, per tant els tributs o taxes municipals no 

quedarien afectats. Confirmar també que un canvi de la seu social no suposaria cap alteració 

en el tributs municipals. Per demà tenim prevista una reunió amb l’alcalde i l’empresa, per 

discutir sobre aquests canvis i altres temes, i els informarem convenientment.  

 

 

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

exposa que venim del cop que va suposar la retirada del Sunny Delight i va repercutir a 

Aigües, venim també del tancament d’un altra factoria d’aquesta empresa a Montcada i 

Reixac, que una part dels treballadors van venir aquí i per tant, si us plau treballeu en aquest 
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sentit. Hi han hagut empreses que primer han fet el canvi de seu social i després han passat a 

la seu fiscal que segurament sí que  tindria efectes per a les nostres finances. Demano que 

ens tinguin informats en reunions informatives. 

 

 

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

Cultura, manifesta que a la propera comissió informativa els hi donarem el contingut de la 

reunió de demà.  

 

 

 
 
Finalment,a les 24:00 hores del vespre, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta sessió 

del Ple ordinari de l’ajuntament de Mataró, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  

 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


