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ACTA NÚM. 13/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de setembre de 

dos mil dinou, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE             (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (JUNTS) 
 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

Són excusades d’assistir a la sessió la Sra. Anna Villarreal Pascual (PSC) i la Sra. Soraya El 

Farhi i Ali Afaki (ERC-MES).  
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe 

de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
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 5 de setembre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: constitutiva de l’Ajuntament de 

15-6-2019, extraordinària-urgent de 9-7-2019 i extraordinària del dia 18-7-2019.  
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
  
 DICTAMENS 
  
 ALCALDIA 
 
 3 Aprovació delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local. 
 
  4 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6364/2019 de 26 de juliol, de cessament 

càrrec de personal eventual. 
 
5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 6832/2019 de 30 d’agost, de 

nomenament personal eventual. 
 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
  
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d'Ajust 2013-2023, corresponent al 

segon trimestre 2019 
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7 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita 

contra la morositat, corresponent al segon trimestre del 2019. 
 
8 Aprovar la modificació dels acords plenaris adoptats en sessió de data 7 de febrer de 

2019, corresponents a la cessió de domini de la finca situada a la Ronda Rafael 
Estrany 52 de Mataró a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de 
l’Institut de les Cinc Sènies. 

 
 

Compres i Contractació 
  
9 Ratificació del Decret 6112/2019, de 19 de juliol, d’ Alcaldia, pel qual s’ aprova la 

pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, 
escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de 
Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró.  

 
 
 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
Urbanisme i Patrimoni  

 
10 Suspensió de llicències al Camí Ral de la Mercè, entre el c. Cooperativa i l’inici de la 

Rambla, per estudi de la modificació de l’ordenació del Pla General. 
 
11 Aprovació del Text refós de l’ Estudi de detall del c. Altafulla, 62-64. 
 
 

Llicències d’Obres i Activitats 
 
12 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Llicències 

Urbanístiques. 
  
 
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè 

l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi al Mobile Week. 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per demanar la posada en marxa d’una oficina de revisió del Pla 
General. 

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

Ciudadanía en relació al turisme de la ciutat i la seva promoció econòmica. 
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 PRECS I PREGUNTES  
 
16 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa als 600 anys 

del naixement de la “Universitat del terme de Mataró, Vilassar i Argentona”. 
 
17 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobrela rehabilitació del mural de Can Marfà. 
 
18 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

la reposició de la placa al monument dedicat a l’Alcalde Abril. 
 
19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’estat de la neteja a la ciutat. 
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre els equips de reanimació cardiopulmonar (RCP) per a la policia local. 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre unes imatges fetes públiques per un mitjà de comunicació local. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre els mitjans de pagament als parquímetres. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’evolució de la seguretat ciutadana.  
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’ús privatiu de béns públics per part d’ERC. 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE 15-6-2019, 

EXTRAORDINÀRIA-URGENT DE 9-7-2019 I EXTRAORDINÀRIA DEL 

DIA 18-7-2019.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

• No hi han assumptes a tractar. 

  

 

DICTAMENS 

ALCALDIA 

 

 3  -  APROVACIÓ DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que aquest tema queda sobre la taula 

perquè s’ha de matisar alguns dels acords per a que reflecteixi de manera més precisa la 

voluntat de la delegació d’aquestes competències. 

 

 

 

A continuació el Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 

5 per venir referits a temàtiques coincidents 
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4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 6364/2019 

DE 26 DE JULIOL, DE CESSAMENT CÀRREC DE PERSONAL 

EVENTUAL. 

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

 

DECRET NÚM. 6364/2019 DE 26 DE JULIOL 

Assumpte: Cessament càrrec de personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, 
en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no 
reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat 
local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu nomenament 
correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal 
eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, 
dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El 
nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del 
decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 9 de juliol de 2019 va aprovar 
el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. I per Decret núm. 5696/2019 d’11 de juliol de 2019 es va 
nomenar al Sr. Esteve Terradas Yus, Assessor de l’àmbit de Presidència. 
  
No obstant això, el Sr. Esteve Terradas ha presentat renúncia al càrrec eventual amb 
efectes 23 de juliol de 2019 per prestar serveis en una altra Administració. 
 
 A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 10.2 
del decret 214/90 de 30 de juliol,  RESOLC: 
 
Primer.- Cessar amb efectes del dia 23 de juliol de 2019  com a personal eventual al 
Sr. Esteve Terradas Yus nomenat per Decret de l’Alcaldia 5696/2019 d’11 de juliol, a 
l’àmbit de Presidència.  
  
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. “   
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Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

5 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6832/2019 

DE 30 D’AGOST, DE NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL. 

 

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

 

DECRET NÚM. 6832/2019 DE 30 D’AGOST 

Assumpte: Nomenament  de personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
L’article 12 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic disposa que és 
personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa 
un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de 
treball de l’entitat local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions 
expressament qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu 
nomenament correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal 
eventual les ha de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins 
dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el 
règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, 
de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
 En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 9 de juliol de 2019 va aprovar el 
nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. Els llocs de treball de personal eventual aprovats en aquella 
sessió són els següents: 
 

• 1 lloc de treball d’Assessor/a d’Àmbit. Retribució de 40.000€ anuals. 

• 2 llocs de treball de Coordinador/a de Polítiques Públiques. Retribució de 55.000€ 
anuals. 
 
El nomenament de personal eventual en virtut de l’acord plenari anterior, facultat que 
correspon a l’Alcaldia de conformitat amb l’article 9.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
En compliment de l’acord plenari de 9 de juliol de 2019 s’han fet les següents resolucions 
de l’Alcaldia: 
 

• Per Decret núm. 5696/2019 d’11 de juliol es va nomenar al Sr. Esteve Terradas Yus, 
Assessor de l’àmbit de Presidència, i al Sr. Antoni Estopà Garcia Coordinador de 
Polítiques públiques en l’àmbit d’Acció Comunitària. 
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• Per Decret núm. 6364/2019 de 26 de juliol es va cessar al Sr. Esteve Terradas Yus 
per haver renunciat al passar a prestar serveis en una altra Administració. 

 
 A la vista de tot això,   RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o assessorament especial a les 
següents persones: 
 

• Sra. Núria Padilla Moldero 

• Sr. Esteve Martínez Ruiz 
 
Segon.- Adscriure al lloc de treball d’Assessora de l’àmbit de Presidència a la Sra. Nuria 
Padilla Moldero. El lloc de treball tindrà com a missió prestar suport a l'Alcalde mitjançant 
propostes i assessorament en la planificació, organització i coordinació operativa de les 
seves activitats d'acord amb les indicacions rebudes. Les funcions del referit lloc de treball 
són d’assessorament i assistència a l’àmbit polític al qual es trobi adscrit. Elaboració i/o 
estudi d’informes, estudis, la recerca de la informació necessària per a l’establiment de 
propostes d’actuació, el seguiment de les actuacions que es portin a terme en l’àmbit en el 
que estigui assignat i la resta de les tasques que li siguin encomanades per l’Alcalde i/o el 
Tinent d’Alcalde responsable de l’àmbit. Amb unes retribucions anuals de 40.000€. 
 
Tercer.- Adscriure al lloc de treball de Coordinador de Polítiques Públiques de l’àmbit de 
Desenvolupament Urbà i Econòmic al Sr. Esteve Martínez Ruiz. El lloc de treball tindrà 
com a missió col·laborar, assessorar i donar suport al Govern Municipal en l’àmbit de les 
polítiques de Desenvolupament Urbà i Econòmic. Les funcions del referit lloc de treball són 
d’assessorament i assistència a l’àmbit polític al qual es trobi adscrit. Elaboració i/o estudi 
d’informes i recerca de la informació necessària per a l’establiment de propostes 
d’actuació, el seguiment de les actuacions que es portin a terme en l’àmbit en el qual 
estigui assignat i la resta de tasques que li siguin encomanades per l’Alcalde i/o el Tinent 
d’Alcalde responsable de l’àmbit. També és responsable de la coordinació i 
assessorament en matèria d’iniciatives, actuacions i programes relacionats amb l’acció de 
govern. Amb unes retribucions anuals de 55.000€. 
 
Quart.- El nomenament i les seves adscripcions tindran efectes a partir del dia 1 de 
setembre. 
 
Quart.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri .  
 
Cinquè - Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
 
Sisè.- Notificar la present resolució als interessats i al Gerent, Caps d'Àrea i Directors/es 
de l'Ajuntament.  “ 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA 

 

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

referits a temàtiques coincidents. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, recorda que, com cada trimestre, arran del Pla de Proveïdors del 2012 i del Pla 

d’Ajust 2013-2023, hem d’informar de l’estat dels comptes municipals sobre una sèrie 

d’aspectes. 

En el punt 6 tractem l’estat dels comptes del segon trimestre del 2019, del qual ja es va 

informar a la comissió informativa corresponent d’aquest àmbit. Segons els informes dels 

Serveis Econòmics i d’Intervenció Municipal, les dades de l’execució del 2n trimestre, en data 

30 de juny, conclouen que la previsió d’aquest l’exercici és que el romanent de tresoreria 

tancarà positivament, es complirà l’objectiu d’estabilitat i regla de despesa obligats per llei, i 

tindrem un deute viu inferior al 110%. De fet, estarà al voltant del 75%. És a dir, preveiem que 

a finals d’any podrem complir amb els tres aspectes d’obligat compliment per llei, tant a 

l’Ajuntament com a la resta d’empreses municipals.  

Destaquem que, pel que fa a la despesa, el compliment és molt similar al de l’any passat. I 

respecte als ingressos, hem detectat una baixada en tres elements importants: Impost de 

Construccions i Obres (ICIO), Impost de Plusvàlua i Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE).  

En el cas de la PIE la davallada té molt a veure amb la manca dels pressupostos de l’Estat.  

En el cas de la Plusvàlua, nosaltres, des de l’any passat, estem utilitzant la fórmula com si la 

sentència que afectava la comunitat foral de Navarra s’estigués aplicant aquí i, per tant, 

només fem liquidacions de plusvàlues quan hi ha hagut un increment real i efectiu dels 

guanys en la compravenda de la propietat. No obstant això, el que més ha afectat en la 

baixada és el que costa fer aquestes gestions: ja no es fa automàticament a traves de l’IBI i 

cal estudiar molts documents per aplicar aquesta fórmula, la qual cosa ens endarrereix. 

Pel que fa a l’ICIO, la previsió actualment és que no es complirà el 100%, però en principi és 

molt probable que les obres que estan en marxa i les llicències facin que aquest ingrés també 

arribi als mateixos paràmetres que es van pressupostar. 
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En resum, els objectius de tresoreria, d’estabilitat i de despesa es compliran.  

Quant a la morositat, vull agrair públicament que l’associació d’autònoms a nivell estatal ens 

hagi significat com a municipi molt complidor en el pagament a autònoms. El termini mitjà de 

pagament és de 51,96 dies, i el conjunt d’Ajuntament, empreses i consorcis és de 44,46 dies.  

Pel que fa al termini mitjà de pagament de factures fora de termini de l’Ajuntament és de 

70,86 dies. Interessos de demora no n’hem hagut de pagar en aquest període.  

Finalment, cal dir, arran de la notícia que nosaltres pagàvem a 22 dies, que hi ha diferents 

fases de pagament: una primera fase entre que entra la factura fins que es conforma, és a dir, 

se li dona el vistiplau, i aquest període és de fins a 30 dies. I la segona fase és des que es 

conforma la factura fins que es paga, que són fins a 30 dies més. En conjunt, entre les dues 

fases nosaltres estem a 52 dies. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda els 

presos polítics i exiliats ara que s’acosta la sentència. 

Respecte al que ens ocupa, es tracta d’un document interessant, com sempre, molt ben 

treballat, amb molta informació, que serà molt útil a tots els regidors. 

De la comissió informativa, però, queda un tema pendent: hi havia una desviació positiva de la 

inversió, d’uns 22 milions, i se’ns va dir que se’ns en passaria el detall per poder veure quines 

eren inversions d’exercicis anteriors, etc.  

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, manté el compromís de fer arribar aquesta informació. A més, cal saber quin és el 

romanent d’inversions d’exercicis anteriors per saber quin haurà de ser el del 2020 o el del 

proper quadrienni. Ho farem. 
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6 -  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA 

D'AJUST 2013-2023, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2019 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2019.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui 
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats 

 

 

7 - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DEL 2019. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 2n trimestre de 
2019. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 44,46 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.654  pagaments, 
d’import global 21.971.708 €. 
 
 

 
 
 

Durant el 2n trimestre de 2019, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.    Pagaments realitzats en el 2n trimestre  
de 2019 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 28,61 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.657 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 6.612.321,99 €. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 
substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

8  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS PLENARIS 

ADOPTATS EN SESSIÓ DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019, 

CORRESPONENTS A LA CESSIÓ DE DOMINI DE LA FINCA SITUADA 

A LA RONDA RAFAEL ESTRANY 52 DE MATARÓ A FAVOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 

L’INSTITUT DE LES CINC SÈNIES. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Per ofici de 8 de novembre de 2018, La Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis 
Territorials al Maresme- Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament, va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Mataró la cessió de domini d’un solar a la Ronda Rafael Estrany (amb front al 
número 62 del carrer) per a la construcció d’un institut de secundària. El solar havia de reunir 
determinades condicions tècniques i, a més, es requeria a l’Ajuntament de Mataró  l’aportació 
de determinada documentació per procedir a l’acceptació del solar. L’ofici adjuntava un model 
per a la redacció dels acords municipals.  
 
Per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 7 de febrer de 2019 es va cedir gratuïtament 
a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca descrita.  
 
Per ofici de 18 de juny de 2019 es requereix a l’Ajuntament de Mataró l’aportació de 
determinada documentació i l’adopció d’un nou acord plenari de cessió, el qual s’ha de 
redactar segons el model facilitat.  
 
Per això, en compliment del requeriment efectuat per part de la Generalitat de Catalunya, a 
través dels Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental del Departament d’Educació, 
proposo a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.-   Modificar l’acord adoptat per l’Excm. Ajuntament en Ple en sessió de 7 de febrer 
de 2019 relatiu a la cessió de domini a favor de la Generalitat de Catalunya de la finca 
municipal situada a la Ronda Rafael Estrany 62 i que quedarà redactat amb el següent 
contingut:  
 
“  Ateses les necessitats escolars de la població de Mataró. 

Atès el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el terreny propietat 
d’aquest municipi, amb una superfície de 7.500 m2 situat a la ronda Rafael Estrany, 
núm. 62. 
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació  
Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial, amb el núm. de bé 346 de l’epígraf 31 
Béns patrimonials. 
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 del 28 
d’abril, i el Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
S’ACORDA : 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la 
finca inscrita a l’Inventari de béns del municipi com a bé patrimonial, amb les càrregues 
que resulten del certificat registral de domini i càrregues de 25 de gener de 2019, 
inscrita al Registre de la propietat com a finca independent, per destinar-la a la 
construcció i posada en funcionament d’un Institut i que es descriu registralment 
d’aquesta manera: 
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“URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal amb front a la ronda Rafael Estrany, 
de Mataró, amb una superfície de set mil cinc-cents metres quadrats (7.500,00 m2). 
LIMITA: Al NORD, amb finca de la que es segrega; al SUD amb la finca urbana situada 
a la ronda de Rafael Estrany, núm. 16, amb referència cadastral 
4303206DF5040S0001FM; a l’EST amb la riera de Sant Simó, mitjançant la finca 
urbana que afronta a la ronda de Rafael Estrany núm. 16, amb referència cadastral 
4303206DF5040S0001FM; i a l’OEST amb la ronda de Rafael Estrany.” 
 
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Mataró, pel títol de segregació, en virtut 
d’una certificació lliurada pel sr. Manuel Monfort i Pastor, Secretari de l’Ajuntament de 
Mataró, de data vint-i-un de desembre de dos mil divuit, amb el vistiplau del sr. Alcalde, 
que va motivar la inscripció 1a de data nou de gener de dos mil dinou de la finca 
número 18356, al foli 41 del tom 3824, llibre 408 de Mataró.  
 
Càrregues :  
 

1) Aquesta finca prové de la registrada amb el número 3081, al foli 105, del tom 
2971 , llibre 105 de Mataró, quina finca està afecta a ser destinada per ús 
educatiu; trobant-se l’aprofitament urbanístic pendent de consolidació definitiva 
per l’adjudicació de les finques de reemplaçament. Així resulta de la inscripció 
6a, de data set de maig de dos mil deu de la finca número 3081, al foli 105 del 
tom 2971, llibre 52 de Mataró. 
 

2) Afecta fins el nou de gener de dos mil vint-i-quatre al pagament de la/es 
liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar per l’Impost de 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 
nou de gener de dos mil dinou, al marge de la inscripció 1a de la finca número 
18356, al foli 41 del tom 3824, llibre 408 de Mataró.  
 

La seva referència cadastral és : 4303214DG5040S0001DM. 
 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant 
la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dintre els 30 anys següents, el bé objecte de 
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 
termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest Acord 
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant 
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà 
d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
El solar és apte pel seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant mediambiental, i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i 
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i conducció 
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de gas, i els vials que limiten amb el solar tindran pavimentada la calçada i encintades 
les voreres.  
 
Correspondrà a l ‘Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a 
plena satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost o càrrega per aquest, 
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres com a 
resultat de les característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels 
condicionants mediambientals i les que puguin condicionar la posada en funcionament 
del centre. 
 
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acredita 
per a la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95 % atès que es tracta d’una 
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes 
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes 
obres, així com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa. 
 
CINQUÈ.- Facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i al Regidor Delegat de Serveis 
Centrals per a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui signar la documentació que 
sigui necessària per dur a terme aquests acords.  
 

 
SEGON.-  Notificar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
a la Direcció Municipal d’Ensenyament, al servei d’Urbanisme, al servei de Llicències i al 
servei d’Ingressos.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

COMPRES I CONTRACTACIÓ 

  

9 -  RATIFICACIÓ DEL DECRET 6112/2019, DE 19 DE JULIOL, D’ 

ALCALDIA, PEL QUAL S’ APROVA LA PRÒRROGA DEL SERVEI DE 

NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, 

ESCOLES BRESSOL, INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, 

WC PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, 

SA, PUMSA, MATARÓ AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta a ratificar el següent: 

 
“Per Decret 6112/2019, de 19 de  juliol, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, es va 
acordar prorrogar del 22 de juliol al 31 d’ octubre de 2019  el contracte del servei de  neteja 
dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i 
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,  Pumsa ,  Mataró 
Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró,  adjudicat a favor de l’empresa 
Servicios Especiales de Limpieza, SA  
 
En el mateix Decret es disposa que ha de ser ratificat pel Ple municipal.  
 
En conseqüència, el regidor delegat d’ Administració  proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Únic. Ratificar el Decret 6112/2019 de 19 de juliol, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de 

Mataró, el contingut del qual és el següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
1.Per acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  neteja dels edificis 
i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, Consorci Digital 
Mataró-Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró a favor de l’empresa 
Servicios Especiales de Limpieza SA (SELSA) amb una durada inicial de quatre anys, i 
possibilitat de pròrroga de dos anys més 
 
2. L’ empresa Servicios Especiales de Limpieza SA va presentar escrit davant l’Ajuntament en 
el que s’exposava que atenent a la situació de pèrdues econòmiques que suposa l’execució 
del contracte, SELSA manifesta la seva voluntat de no perllongar, en aquestes condicions, la 
durada del contracte més enllà del pròxim 31 d’ octubre de 2019.  
 
3. Mitjançant informe de  la Coordinadora de compres s’ exposa que el contracte finalitza el 21 
de juliol de 2019,  i  proposa  la seva  pròrroga  del 22 de juliol  fins el 31 d’ octubre de 2019 , 
per un import de 887.092,89 € IVA  inclòs 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’ acord proposat 
a les partides corresponents  del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2019 
 
5. Es considera convenient pels interessos municipals la continuïtat d’aquest servei, però 
atesa la convocatòria d’eleccions municipals, no es preveu que tingui lloc un Ple ordinari fins 
el mes de setembre, moment en que ja s’hauria exhaurit la durada del contracte.  
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula 
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quarta  del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació 
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals 
 
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya: 
 
RESOLC:  
 
Primer. Aprovar la  pròrroga  del contracte del servei de  neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,  Pumsa ,  Mataró Audiovisual i Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de Limpieza 
SA,  del   22 de juliol al 31 d’ octubre de 2019,  per un import de 887.092,89  €: 
 
Ajuntament de Mataró:  846.042,63 € 
Aigües de Mataró, SA:  16.854,53 € 
Mataró Audiovisual:  2.574,34 € 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: 4.461,05 € 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA:  17.160,34€ 
 
Segon. Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  
l’import de   846.042, 63 €,  a càrrec de les corresponents partides del pressupost de 
l’Ajuntament per l’any 2019 ( relació AD núm. 1401 per import de 846.042,63 €) 
 
Tercer. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió del Ple municipal.” 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia que el 

seu vot serà favorable perquè el que els interessa realment és la redacció d’un plec de 

condicions en línia amb els acords ja adoptats en plens anteriors pel que fa a clàusules 

socials, retribucions mínimes de 1.000 euros, etc., i en línia també amb les reivindicacions 

sindicals, sobretot de col·lectius molt feminitzats on tenen condicions laborals no idònies, amb 

bones pràctiques i una correcta fiscalització per part de l’Ajuntament de l’acompliment dels 

plecs que s’aprovin d’ara endavant. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

 

 
 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 

URBANISME I PATRIMONI 

 
10 -  SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AL CAMÍ RAL DE LA MERCÈ, 

ENTRE EL C. COOPERATIVA I L’INICI DE LA RAMBLA, PER ESTUDI 

DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ DEL PLA GENERAL. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, presenta la 

proposta següent: 

 

“El servei tècnic municipal ha detectat la necessitat d’estudiar un canvi d’ordenació de 
l’edificació en el Camí Ral de la Mercè, entre el carrer Cooperativa i l’inici de La Rambla. 
 
En un principi, amb el nom de Camí Ral es designava només el primer sector edificat (des de 
la Baixada de Santa Anna fins al carrer Hospital). Altres fragments anirien però constituint el 
carrer i adoptant noms propis com el Camí Ral de la Mercè, que és el tram entre el c. 
Cooperativa i l’inici de La Rambla.  
 
L’any 1878 en el projecte de rectificació i eixample de la ciutat, de Melcior de Palau i Emili 
Cabanyes, s’observa que aquest tram de carrer ja apareix totalment edificat, seguint el ritme i 
dimensions del parcel·lari de la casa de cós. 
 
Els Plans generals de 1977 i 1996, qualifiquen aquest tram de sector general i com accés i/o 
continuació de La Rambla amplien la secció (de 9 a 15 mts d’amplada) així com l’alçada de la 
seva edificació (planta baixa més 4), el desconnecten de la resta del Camí Ral que travessa 
Mataró i que manté la dimensió i alçades històriques de carrer i edificació. 
 
L’afectació de l’edificació a banda i banda d’aquest tram de carrer així com l’alçada de les 
noves edificacions a construir, deixen en situació de fora d’ordenació la major part de 
l’edificació d’aquest àmbit. La qualificació amb la clau 1c (zona de creixements en front de 
carrer), es diferent de la resta del seu entorn immediat de clau 1b (eixample antic), fet que 
crida l’atenció ja que segons la definició del mateix Pla general, s’identifica amb la clau 1b 
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(eixample antic) tot aquell teixit edificatori existent en el moment de la definició del pla de 
l’Eixample redactat per Melcior de Palau i Emili Cabanyes. 
 
Passats 42 anys des de l’any 1977, el model proposat no ha aconseguit consolidar-se,  
d’un total de 71 parcel·les inicials que constituïen aquest tram, físicament han adoptat la nova 
alineació només 26 parcel·les, és a dir un 36,6% del total.  
 
Aquest fet ha propiciat també que en tot aquest temps no s’hagi dut a terme un projecte de 
renovació i millora de l’espai públic del carrer a l’espera que adopti la seva configuració 
definitiva. 
 
A nivell de percepció de l’espai i de paisatge urbà això ha portat a l’escenari actual en que el 
Camí Ral de La Mercè, l’accés històric i natural al centre, és potser un dels trams més 
desconfigurats del centre de la ciutat. 
 
La diversitat tipològica de l’edificació existent, edificació històrica que manté l’alineació, unitat 
parcel·lària i alçades antigues amb una composició arquitectònica i tractament en la majoria 
del casos de força qualitat, conviu de manera poc harmoniosa amb la nova edificació reculada 
amb alçades, tractament i pautes compositives que res tenen a veure amb l’entorn històric on 
estan ubicades. A aquest escenari s’hi suma també la nombrosa quantitat de mitgeres vistes 
que han aparegut i que contribueixen encara més a desconfigurar l’espai. 
 
A la irregularitat de l’edificació s’hi afegeix el trànsit intens de vehicles que circulen per aquest 
tram de carrer que ha contribuït també a la manca de qualitat ambiental d’aquest espai que, 
tot i la seva proximitat i el caràcter de porta d’entrada al centre, no facilita ni convida al passeig 
dels vianants ni contribueix a millorar l’activitat dels pocs establiments que actualment se 
situen a les plantes baixes. 

 
Cal fer esment també que en el transcurs de l’any 2018 s’han dut a terme dues iniciatives 
municipals amb la intenció de reactivar el centre històric de la ciutat: 
 

- D’una banda, la convocatòria del concurs pel Pla d’Impuls del centre, promogut per 
l’Ajuntament de Mataró dins la campanya “Fem centre”. El concurs que tenia com a 
objectius la millora de la qualitat de vida, la imatge i embelliment del centre i la promoció 
de la ciutat i la seva activitat econòmica, va donar com a guanyadora la proposta que 
apostava per l’espai públic com a estratègia principal de dinamització del centre de 
Mataró, basada en l’establiment d’una política constant i pautada de transformació, millora, 
embelliment, pacificació i vianalització dels espais públics, per tal de potenciar Mataró com 
a ciutat de passeigs. 

El Pla d’Impuls del Centre, considera el Camí Ral com un eix principal estratègic a 
potenciar per la seva connexió directe del centre amb el pol del Tecnocampus que cal 
apropar a la ciutat.  
 
- D’altra banda la redacció del document de l’Inventari dels establiments emblemàtics i 
elements vinculats de Mataró. Seguint la línia de reactivació del comerç emblemàtic de la 
ciutat, el document inventaria un total de 50 establiments i elements de caràcter singular i 
històric per Mataró. La majoria d’aquests 50 béns inventariats es troben ubicats al centre 
històric i eixample antic de la ciutat al voltant de la Riera, l’eix de les places, la plaça de 
Cuba i a l’entrada de la ciutat pel Camí Ral. 
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Concretament en el tram de Camí Ral que ens ocupa, el document inventaria tres 
establiments (una antiga barberia, un forn pastisseria i un bar de carretera) i un element 
emblemàtic (anunci de paret) tots ells representatius del caràcter històric d’aquest tram de 
carrer. L’objectiu del document és difondre i fomentar l’existència d’aquests béns i 
contribuir al seu manteniment i conservació.  

L’estudi que es proposa té per objecte analitzar tots aquests aspectes a fi i efecte de portar a 
terme un projecte d’intervenció integrada en aquest tram del Camí Ral que permeti 
aconseguir: 
 

a) Un teixit edificatori consolidat  
b) Un espai públic de qualitat 
c) Una mobilitat pacificada 
d) Noves pautes compositives per a l’edificació 
e) L’activació de les plantes baixes 
f) Contribuir a la millora del paisatge urbà i la qualitat de vida d’aquest tram de 
ciutat, a l’empara del Pla d’Impuls del Centre.  

 
Vist l’informe jurídic; els articles 73, 74 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 102 i 103 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, i l’article 22.2.c) de la Llei de Bases de règim local, 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.- Iniciar els estudis i treballs necessaris per determinar la necessitat de modificar 
puntualment el Pla general en relació a l’ordenació de l’edificació en el Camí Ral de la Mercè, 
entre el carrer Cooperativa i l’inici de La Rambla. 
 
Segon.- Suspendre, en el àmbit del Camí Ral de la Mercè, entre el c. Cooperativa i l’inici de la 
Rambla, durant els estudis i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències, 
comunicacions prèvies o altres autoritzacions municipals de parcel·lació de terrenys, 
enderrocament de construccions, d’edificació de nova planta i de reformes que afectin a la 
façana. 
 
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a 
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.” 
 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, comenta, 

tal com ja va fer a la comissió, que el seu grup s’hi abstindrà, tot i que al seu dia hi van votar a 

favor. Creiem que tot el que ajudi a millorar la ciutat, la mobilitat dels carrers, etc., és positiu, 

però també m’agradaria que no ens oblidem que des del Tecnocampus també s’han d’unir els 

barris cap amunt. Anem tirant sempre cap al centre i deixem de banda aquesta zona. Hi ha 

una altra entrada que va cap a dalt, on hi ha els barris de Pla d’en Boet i Cerdanyola, i caldria 

també abordar les seves problemàtiques. Instem el Govern que no s’oblidin dels barris. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el 

seu vot contrari a la proposta, principalment per dos motius: 

En primer lloc, perquè ens trobem amb el fet que el tram està dimensionat en parcel·les de 

cases de cós. Aquestes disposicions, que venen del planejament del 96, ens alineen 

l’amplada de la calçada de 12 metres i es compensa amb les alçades de les façanes, cosa 

que queda descompensat amb els sectors del voltant. Però no estem parlant d’un tram 

qualsevol, parlem de l’eix que representa la porta de Llevant de la ciutat, que ha de ser diàfan, 

amable i obert, cosa que avui no ho és. És un autèntic desastre: caminar per aquelles voreres 

només convida a evitar la persona que tens davant i que no t’atropelli un cotxe. Això vol dir 

que es necessita amplitud i quan es van establir aquestes alineacions ja es va pensar en 

aquesta necessitat.  

Com dieu a la proposta, el Camí Ral és un eix principal i estratègic a potenciar per la seva 

connexió entre el Tecnocampus i la Riera. Per tant, cal ser valents i no plantejar una 

modificació puntual. Cal una revisió general perquè no estem parlant d’un sector ordinari, sinó 

d’un model global de ciutat.  

En segon lloc, entenem que proposar una suspensió de les llicències sobre la base de superar 

una inaplicació d’allò que es va establir al planejament al seu dia pot representar un greuge 

important per a totes aquelles edificacions que s’han alineat d’acord amb el que establia la 

norma, i que ara veuran minvar els seus drets. És cert que el dret de propietat ha de 

respondre al principi de sotmetiment de l’interès públic, però és que cal que aquest interès es 

doti de la seguretat jurídica necessària cap al ciutadà i sigui garantia que el compliment de la 

norma aporta beneficis i no perjudicis. 

Finalment, a la proposta s’hi afegeixen aspectes de mobilitat, ja que el tram pateix un trànsit 

intens de vehicles. Pertocaria establir definitivament quins són els plantejaments últims del Pla 

de Mobilitat i quins pertocarien a aquest tram de referència. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que 

aquesta és una modificació d’una certa importància. La motivació ja es va explicar a la 

comissió informativa i la regidora ara n’ha fet algunes referències, des del punt de vista de la 

mobilitat, de la protecció del paisatge urbà, de conservació de comerços històrics... No dubto 

que el Departament d’Urbanisme està fent o ja té fet l’estudi, incorporant algunes idees del Pla 

d’Impuls del Centre, elements del Pla de Mobilitat, de pacificació del trànsit, dels pactes amb 
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el comerç, de l’amplada de les voreres.., i tenen raó que és una vorera que no convida a 

caminar-hi. Per nosaltres, perfecte.  

No obstant això, la nostra opinió és que es requereix una visió una mica més general de la 

ciutat, incorporar aquesta modificació a una escala superior. No sé si és raonable, però 

pensem que seria millor fer un zoom no només d’aquest carrer sinó ampliar-lo una mica més. 

És per això que és necessari incorporar tota aquesta visió més general en un esforç per 

intentar integrar tot això globalment de cara a una hipotètica revisió del Pla General de la 

ciutat.  

En aquest sentit, no hi votarem que no, perquè pensem que té sentit el que s’està fent, però 

ens hi abstindrem. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).    

 

 

11 -  APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ ESTUDI DE DETALL DEL 

C. ALTAFULLA, 62-64. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional. presenta la proposta següent:  

 
“L’Estudi de detall del carrer Altafulla, 62-64, va ser aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament el 4 d’abril de 2019, publicat al BOP de 16 d’abril següent, i tramés a la Direcció 
General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, pel tràmit d’assabentat d’acord amb els articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 
1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, i la Disposició Transitòria Onzena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
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La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 10 de maig de 2019, va 
acordar: 
 
1. Retornar a l’Ajuntament de Mataró l’expedient sobre l’Estudi de detall del carrer Altafulla, 

62-64 de Mataró, promogut per la societat SIMO & PARADA SL i tramès per l’Ajuntament 
ateses les següents mancances de l’expedient, que caldrà complimentar: 
 
1.1.  Cal aportar documentació gràfica. Com a mínim, els plànols de situació, de 

planejament vigent i de proposta de planejament. 
1.2. Cal justificar l’agrupació de les dues parcel·les objecte d’estudi de detall. 

 
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament i a SIMO & PARADA SL 
 
SIMO & PARADA SL, ha presentat un Text refós de l’Estudi de detall datat a juliol de 2019, 
que inclou: 
 

- Plànol 01. Situació 
- Plànol 02. Planejament vigent 
- Plànol 03. Planejament proposat 
- Escriptures de compra de les finques del c. Altafulla núm. 62 i núm. 64 
- Escriptura d’agrupació de les finques del c. Altafulla núm. 62 i núm. 64 

 
Vist l’informe jurídic; l’article 78 de les Normes urbanístiques del Pla general; la Disposició 
Transitòria Onzena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; els articles 64 i 66 Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i els articles 22.2.c) i 22.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de l’Estudi de detall del carrer Altafulla, 62-64, promogut per 
Simo&Parada SL, un cop complimentades les mancances indicades per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona, en acord de 10 de maig de 2019. 
 
Segon.- Trametre còpia del document tècnic i de l’expedient administratiu a la Direcció 
General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, pel tràmit d’assabentat. 
 
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades, als efectes escaient.” 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts 

per Mataró (2).  
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.    

 

 
 
 

LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS 

 
12  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

MUNICIPAL DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, presenta la 

proposta següent: 

 
“La regulació de la tramitació de les llicències urbanístiques a Mataró es recull actualment en 
l’ordenança municipal de llicències urbanístiques, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 6 de setembre de 2012 amb modificacions posteriors incorporades en sessió 7 de 
novembre de 2013. 
 
Ara bé aquesta regulació té unes mancances que fa imprescindible la redacció d’una 
modificació de l’ordenança amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar els processos de tramitació de 
les llicències, mitjançant simplificar i fer més àgil el procés de tramitació de llicències; facilitar 
a la ciutadania i a tècnics i emprenedors, el coneixement dels tipus de tràmits en funció de 
cada supòsit concret i la documentació a presentar;  aprofitar la implantació de l’Administració 
electrònica per facilitar la presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació que 
les ha d’acompanyar en cada cas, reduir els terminis de tramitació, i facilitar la informació i la 
transparència en la informació sobre el tràmits. La proposta de modificació de l’ordenança 
s’ajusta a la normativa vigent: Llei 16/2015 de simplificació administrativa i modificacions en el 
TRLU (article 187 i 187 bis) i Reglament 64/2014 de protecció de la legalitat urbanística, i a 
més, es preveu tramitacions conjuntes d’obres i d’activitats. 
 
En data 1 de gener de 2019 s’inicien les tasques per elaborar un avantprojecte de modificació 
de l’Ordenança de llicències urbanístiques de l’Ajuntament de Mataró i per Decret 1461 de 
07.03.2019, la Regidora Delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, resol 
aprovar la creació d’una Comissió d’Estudi per tal de redactar-lo. 
 
Per Decret 1465, de 07.03.2019, es resol aprovar l’avantprojecte de modificació de 
l’ordenança de llicències urbanístiques , trametent una còpia del mateix als grups municipals i 
als interessats per tal que poguessin aportar les al·legacions i esmenes que creguessin 
oportunes. 
 
Dins el termini per fer-ho, dos tècnics particulars han fet al·legacions a l’avantprojecte aprovat, 
així com s’han introduït esmenes des del Servei d’Urbanisme. 
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Per Decret 5865/2019 de 16 de juliol, es resolt la prorroga el període d’informació pública de 
l’avantprojecte de l’ordenança de modificació de l’ordenança municipal de llicències 
urbanístiques a la ciutat de Mataró. 
 
Vist l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
Vist l’article 178.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS, pel cas 
que no es presenti cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Llicències 
Urbanístiques, amb les modificacions introduïdes a l’avantprojecte d’ordenança, 
 
Segon.-   Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar reclamacions i/o suggeriments. 
 
Tercer.-   Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en el cas de no presentar-se cap 
reclamació ni suggeriment, quedant derogada la Instrucció tècnica 5a de regulació de les 
terrasses dels bars i elements de complement de les activitats comercials que forma part de 
l’Ordenança d’Intervenció municipal d’Activitats excepte l’apartat 3.3 referit a les condicions 
dels objectes situats a la via pública i vinculats a activitats comercials que manté la seva 
vigència.” 

 

 
 

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

funcionament del Departament de Llicències suscita, des de fa molt de temps, crítiques de 

professionals i d’usuaris. En la nostra opinió els problemes no es redueixen a una simple 

millora de la normativa.  

En la comissió informativa sobre aquesta simplificació, entre d’altres, es parlava de la mala 

qualitat de la presentació dels projectes, per part de molts professionals i usuaris. En la meva 

opinió, aquest plantejament de traspassar les culpes em sembla erroni.  

Els terminis de concessió és veritat que s’allarguen excessivament. En molts casos em consta 

que algunes activitats han anat a buscar altres ubicacions i, per tant, les hem perdudes. 

El compliment de la norma és important, però no ho és tot. És necessària una interpretació 

raonable i raonada de les normes, i no és aconsellable portar al límit l’aplicació de la norma. 
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Per això esperàvem acompanyar aquesta millora amb altres canvis complementaris des del 

punt de vista de l’estructura organitzativa, dels recursos, i altres canvis de criteri respecte a 

l’aplicació de les normes. 

Justament, una interpretació de la norma que es veu dificultada per l’establiment de normes 

basades en preceptes i paràmetres que surten del Pla General, que ja tenen una edat i que 

s’han quedat antiquats.  

En definitiva, benvingudes les millores en les normatives, però cal tenir en consideració que 

no tot ho contempla la reglamentació. Hi ha d’haver una necessària interpretació d’aquesta 

norma.  

Per tot plegat, ens hi abstindrem mentre esperem el termini d’al·legacions. Per exemple, hi ha 

normatives aplicades a coses amb molt de detall, però, en canvi, hi ha activitats que seran 

importants en el futur, com l’establiment de punts de càrrega en comunitats de veïns, que no 

les he vist explicades.  

En definitiva, hem d’ajudar els professionals a poder establir i desenvolupar els seus negocis a 

la ciutat. 

 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, recorda que, tal 

com ja es va informar a la comissió informativa, aquí no només és necessària una modificació 

de l’ordenança, sinó que aquesta és una eina més per aconseguir un millor servei.  

Ja fa temps que hi estem treballant i vull apuntar una sèrie de qüestions: 

En primer lloc, estem abordant diferents fronts, com ara solucions que afecten justament els 

recursos humans. Estem treballant en els efectius, l’estabilitat de la plantilla i les fórmules més 

eficients per compartir informació.  

Estem buscant també solucions que estiguin vinculades a aquesta millor informació a la 

ciutadania i als tècnics. Tots hem de fer autocrítica. Hem de millorar, però també intentarem 

poder transmetre amb la màxima claredat aquesta informació perquè els professionals puguin 

tenir unes pautes clares de quins són els procediments i quina documentació els han 

d’acompanyar.  

També estem posant solucions en els mitjans. Hem treballat aquests darrers mesos en una 

prova de reforç d’un equip i ara en valorarem el resultat.  

Estem treballant en una nova plataforma electrònica, especialment en la vessant de 

teletramitació per part dels ciutadans i dels tècnics.  
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També estem treballant en aquesta proposta de guia per als tràmits, perquè es puguin 

reformular les instàncies i el circuit de llicències afectat per aquesta proposta de modificació 

de l’ordenança quedi aclarit.  

També estem buscant solucions vinculades amb l’organització. Ja es va discutir aquesta nova 

ordenança en una comissió intercol·legial del Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors, que 

esperem que continuï funcionant i perquè hi hagi aquest flux d’informació. 

Em comprometo a fer arribar la informació. 

 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, apunta, 

com ja s’ha dit, que hi ha diversos temes sobre la taula.  

D’una banda, el tema de la interpretació de la norma. Hi ha un problema d’una disfunció entre 

el planejament i l’ordenança, o la norma que ha de poder donar veu als ciutadans perquè 

puguin demanar les seves llicències. I també hi ha un problema amb els recursos dels quals 

ens hem de dotar per poder tirar endavant les llicències. 

Nosaltres ens abstindrem en aquesta aprovació d’avui, perquè creiem que hi podrem fer 

al·legacions en el seu moment.  

Una reforma d’aquest àmbit necessita anar més enllà del propi reglament. Hem de caminar 

cap als objectius de futur per complir amb els estàndards de sostenibilitat i utilitzar els 

recursos que ens permeten les noves tecnologies i l’assessorament dels professionals. 

Finalment, parlem estrictament d’una reforma legal o parlem de canvis substancials en el 

Servei de Llicències? Ens hem de dotar de les eines i els recursos reals per poder donar 

resposta al que demana la ciutadania. El paper ho aguanta tot, però haurem de ser molt clars i 

posar tots els recursos necessaris sobre la taula.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2), i corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

(2).    

 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 

 

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta  

d’aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu a 

l’empresa AVANZA MOVILIDAD URBANA SL Mataró Bus des del dia 1 d’octubre de 2019 fins 

el 31 de desembre de 2019, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió 

plenària. 

 

La urgència és ratificada pel Ple Municipal per unanimitat (25). 

 

 

 

Compres i Contractació 
 

12 BIS - APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ COL·LECTIU A 

L’EMPRESA AVANZA MOVILIDAD URBANA SL MATARÓ BUS PER 

ALS MESOS D’OCTUBRE A DESEMBRE DE L’ANY 2019, EN 

CONCRET, DES DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2019 FINS AL 31 DE 

DESEMBRE DE 2019. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 

“Relació de fets  
 
1. Per acord del Ple Municipal de data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar el contracte de la 
gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
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“Mataró Bus”, a l’empresa “Corporació Española de Transporte, SA (CTSA)”, amb una durada 
de cinc anys, a partir del 1 de gener de 2009. 
 

2. Per acord del Ple Municipal de data 05/12/2013 es va acordar la pròrroga de l’esmentat 
servei per un període addicional de dos anys, de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 
2015. 
 
3. Per acord del Ple Municipal de data 03/12/2015 es va acordar la pròrroga per als anys 2016 
i 2017. 
 
4. Per acord del Ple Municipal de data 22/12/2017 es va acordar la pròrroga per a l’any 2018. 
 
5. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga per als 9 primers 
mesos de l’any 2019, fins al 30 de setembre de 2019. 
 
6. L’abril 2019 la concessionària va comunicar a l’Ajuntament el canvi de denominació fiscal a 
AVANZA MOVILIDAD URBANA SL, mantenint el mateix CIF B-79072823. 
 
7. Per informe de data 01/08/2019 de la cap del Servei de Mobilitat, s’exposa que durant 
aquest any s’ha anat treballant de forma participada les noves característiques del servei a 
implementar amb un nou contracte, motiu pel qual es va prorrogar el contracte fins al 30 de 
setembre de2019. 
 
8. L’Ajuntament vol continuar amb els treballs de millora de les freqüències i horaris de les 
línies del servei de bus en el marc d’una pròrroga més àmplia que permeti continuar aquest 
treball de forma participada amb els grups municipals i els membres del Consell Municipal de 
Mobilitat.  
 
Per tant, es necessari prorrogar l’actual contracte per als mesos d’octubre a desembre 2019, i 
aprovar el corresponent pressupost, per la qual cosa, en l’informe esmentat, justifica i 
proposa: 
 

Primer: Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà 

col·lectiu a l’empresa AVANZA MOVILIDAD URBANA SL Mataró Bus per als mesos 
d’octubre a desembre de l’any 2019, en concret, des del dia 1 d’octubre de 2019 fins al 
31 de desembre de 2019. 
 
Segon: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per 
aquests tres mesos de l’any 2019, fins al 31 de desembre de 2019, d’import total 
896.052,23€. 
 

Tercer: Autoritzar i disposar a favor de AVANZA MOVILIDAD URBANA SLMataró 
Bus la quantitat de 716.841,78€ en concepte d’abonament a compte del pressupost 
previst de l’aportació municipal per als mesos d’octubre a desembre de l’exercici 2019, 
en 3 mensualitats de 238.947,26€, i aprovar una retenció de crèdit per a la liquidació 
prevista per als mesos d’octubre de desembre de l’exercici 2019 a AVANZA 
MOVILIDAD URBNA SL Mataró Bus de 179.210,45€ per a l’any 2020. 

 
9. Consta igualment informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions 
relatiu a la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat pel Servei gestor. 
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Fonaments de dret 
 
1. La clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen la present 
contractació preveu la possibilitat de pròrroga en 5 anys addicionals si es compleixen les 
condicions de la clàusula 20 i l’Annex 7, on es requereix d’una evolució favorable de les 
enquestes de qualitat del servei: IQP (Índex de Qualitat Percebuda) i IQM (Índex de Qualitat 
Mesurable). 
 
El Servei de Mobilitat informa que els valors aconseguits en els dos índexs superen la nota de 
5, i la seva evolució és estable, sense que denoti un comportament marcadament negatiu, per 
la qual cosa informa favorablement la procedència d’aprovar la pròrroga. 
 
2. La clàusula 37ena del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regeixen la contractació, regula la formació del pressupost anual previ de la prestació del 
servei. 
 
En conseqüència, qui subscriu PROPOSA A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER:Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà 

col·lectiu a l’empresa AVANZA MOVILIDAD URBANA SL Mataró Bus des del dia 1 
d’octubre de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
SEGON:Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per aquests tres 
mesos de l’any 2019, fins al 31 de desembre de 2019, d’import total 896.052,23€. 
 
TERCER:Autoritzar i disposar a favor de AVANZA MOVILIDAD URBANA SL Mataró Bus la 
quantitat de 716.841,78€ en concepte d’abonament a compte del pressupost previst de 
l’aportació municipal per als mesos d’octubre a desembre de l’exercici 2019, en 3 mensualitats 
de 238.947,26€, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 del pressupost municipal aprovat 
per al 2019 (document comptable ADRC núm. 87824). 
 
QUART:Autoritzar i disposar a favor de AVANZA MOVILIDAD URBANA SL Mataró Bus la 
quantitat de 179.210,45€ en concepte de previsió de liquidació del 20% de la pròrroga 
d’octubre de desembre de 2019, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 del pressupost 
municipal que s’aprovi per l’exercici 2020. (document comptable AD_FUT núm. 87826). 
 
CINQUÈ:Es condicionen els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació en el pressupost 
municipal que s’aprovi per l’exercici 2020.” 
 
 
 
 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el 

seu vot d’abstenció. No hi volem votar en contra perquè això aniria en contra de la ciutadania. 

El Govern vol introduir millores en el servei i, en principi, es diu que es decidiran entre tots.  
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No obstant això, pensem que l’última pròrroga es va fer des de gener de l’any passat i 

acabava al setembre. Em sembla que se sabia ja des de principis d’any que la pròrroga 

acabava al setembre i ara, a corre-cuita, d’urgència i en el primer ple d’aquesta temporada, 

introduir aquesta mesura ens sembla d’una improvisació important per part del Govern, tot i 

que s’ha dit que s’han fet tots els estudis necessaris per portar a terme el nou concurs. 

Per tant, ens hi abstindrem. La falta de planificació no ha d’influir en les millores que ha de 

tenir el servei d’autobús de Mataró. 

 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, manifesta 

que no votarà en contra d’aquest punt per responsabilitat, però sí que s’hi abstindrà.  

Ens trobem amb la necessitat d’haver de fer una altra pròrroga i s’hauria d’aprofitar que un 

contracte tan important, pel servei i per la quantitat i qualitat que desitgem que tingui, es fes ja 

amb el Pla de Mobilitat aprovat definitivament. Seria interessant que es busquin ja els 

consensos que ens permetin no haver de recórrer a aquestes mesures d’urgència i poder 

treballar amb un horitzó totalment definitiu.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, explica que hem 

passat quatre anys perduts entre el Pla de Mobilitat, que s’havia treballat molt per part de tots 

els grups i que finalment encara no l’hem aprovat, i el tema del Mataró Bus, que ha anat patint 

diverses pròrrogues i conflictes laborals. 

En aquests moments ens trobem amb aquesta pròrroga. Tenim ganes de tenir ja aquesta 

sessió monogràfica prevista per d’aquí a un parell de setmanes per analitzar entre tots els 

plecs de condicions i què volem en el futur. Estic d’acord amb el Sr. Canela i estaria bé 

aprovar el Pla de Mobilitat com més aviat millor. 

En aquesta reunió també voldríem acabar de polir algunes petites discrepàncies que hem vist 

entre els informes que venen del Servei i els que venen de Secretaria pel que fa a la durada 

de les pròrrogues.  

Finalment, per nosaltres també era important, justament per assolir aquest know-how que ha 

esmentat el Sr. Jerez, que l’Ajuntament hi tingués una participació minoritària per mitjà d’una 

societat mixta que fos l’encarregada de portar a terme l’explotació del Mataró Bus.  
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En aquest sentit, avançar que en aquesta comissió demanarem un informe més detallat que 

ens pugui justificar que amb el Pla d’Ajust no és possible aquesta mena de participacions i 

intentarem, sigui quina sigui la decisió final entre totes les opcions plantejades, que l’opció de 

la participació pública, si no és possible per qüestions legals en aquests moments, que es 

tingui en compte per a quan ho sigui. És una bona manera d’estar presents en el consell 

d’administració i en el dia a dia de la gestió, així com d’assolir aquest know-how en vista a una 

possible municipalització del servei. 

Pel que fa a la pròrroga, la nostra posició en la darrera va ser negativa i en aquesta ocasió 

ens hi abstindrem amb la idea de participar activament en la propera comissió. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, està plenament d’acord que abans del 31 de desembre hem d’aprovar el Pla de 

Mobilitat. Totes les al·legacions que es van fer per part dels grups municipals s’han estudiat. 

També s’han adreçat tots els escrits i cartes a les diferents entitats i organismes, a l’espera del 

rector de l’Entitat Metropolitana del Transport.  

En la reunió que tenim prevista podríem posar ja data per acabar els treballs del Pla de 

Mobilitat i aprovar-lo definitivament, si escau, però ha de ser en les properes dates i abans del 

31 de desembre, per tenir el Pla de Mobilitat abans de tenir els nous plecs del Mataró Bus.  

Finalment, cap problema a demanar un informe més exhaustiu sobre la possibilitat o no de 

participar en una empresa. 

 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14, corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2), i corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

(2).    
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IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

13   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ S’ADHEREIXI AL MOBILE WEEK. 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la 

proposta de resolució següent 

 

“Junts per Mataró, té clar que vol que Mataró sigui una ciutat social, igualitària, cohesionada i 
solidària, en definitiva respectuosa amb els drets humans, tot això sense oblidar que ha de ser 
una ciutat sostenible i de progrés,motiu per el qual a l'hora de dissenyar i redissenyar les 
nostres polítiques apostem des del primer dia per un nou paradigma, posant l'agenda 2030 al 
capdavant. 
 
No volem una Mataró fosca, merament residencial que sigui subsidiada. Per això demanem al 
govern socialista i al seu soci els "comuns", que parin l'atenció adequada a la localització, 
implementació, foment, i consecució dels objectius esmentats, perquè només així s'impulsarà 
la transformació que conduirà a la ciutat que tots desitgem; altra cosa ens aboca a tots al 
fracàs. 
 
Hem estat expectants tot l'agost, esperant alguna comunicació o proposta  en relació a com 
posar en marxar aquest objectiu que, vam acordar amb l'actual govern que serien prioritaris 
per la ciutat i, que van motivar el seu dia la nostra abstenció al Ple de Constitució, però de nou 
ens trobem que res d`això  s'aporta a la comissió de finals d'agost. 
 
Junts per Mataró vol projectar la ciutat del futur, que faci recuperar l'orgull de ciutat 
emprenedora i productiva, de la capital de El Maresme, i de gran ciutat de Catalunya que 
Mataró va ser en el seu dia i per això continuarem treballant fent una oposició constructiva. 
Però la realitat és decebedora. Ara fa uns dies vam tornar a constatar de nou la fugida 
d'empreses d'innovació que volien instal·lar-se a la ciutat i que s'han topat amb una desídia i 
burocràcia exacerbada. 
 
Ara tenim una possibilitat per a què Mataró es posicioni amb tot el know-how de les nostres 
empreses de tecnologia, la força del Tecnocampus, del cooperativisme i del tercer sector 
social de la ciutat. 
 
Mataró no pot restar aliena a la revolució tecnològica. Hem de facilitar l'accés als sectors 
emergents d'alt valor afegit, fomentar la col·laboració publico-privada i els clústers 
empresarials, i en definitiva ens hem de posicionar i treballar per ser un pol d'atracció 
d'empreses nacionals i estrangeres que sorgeixen de l'emprenedoria en l'àmbit tecnològic i 
digital, que tinguin per al seu ideari els ODS de l'agenda 2030. 
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És per això que entenem que Mataró no ha de deixar perdre, com sembla passarà si no 
posem remei, de presentar la seva sol·licitud a la Convocatòria a ens municipals i consells 
comarcals de Mobile Week1 que vol dissenyar activitats participatives obertes a tothom, que 
connecten les eines digitals amb necessitats socials, culturals i ètiques de les persones. 
Entenem que és una oportunitat única que no podem deixar passar, hem de motivar i implicar 
el teixit productiu publico-privat i social de la ciutat. Tenim els elements per poder fer una bona 
proposta, només cal voluntat. 
 
Mobile World Capital Barcelona és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la 
societat i ajuda a millorar la vida de les persones en l'àmbit global. 
Amb suport públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees: l'acceleració de 
la innovació a través de l'emprenedoria digital; la transformació de la indústria mitjançant la 
tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves generacions i els 
professionals; i la reflexió sobre l'impacte de la tecnologia en la nostra societat. 
L'any passat, per primer cop, la Mobile Week es va celebrar a Girona, Lleida, Reus, Igualada i 
la Ribera d'Ebre, amb 110 ponents, 25 conferències i taules rodones, 15 tallers, 3 exposicions, 
4 projeccions de cinema o documentals, 2 programes de ràdio i 5 activitats per al públic juvenil 
o familiar.2Aquest any la convocatòria donarà cabuda a un total de 15 ciutats o territoris i, 
Mataró no pot quedar-se fora o esperar que altres administracions li facin la feina. Tenim un 
gran potencial i amb Tecnocampus al davant podem ser una de les ciutats acollidores 
d’aquest esdeveniment.  
 
Encara som a temps, atès que la data d'inscripció finalitza el pròxim 15 de setembre. 
 
És per l`altrament expressat que demanem al ple que aprovi la present PDR i acordi: 
 
1.- Presentar candidatura al proper Mobile Week. 
 
2.- Implicar a tot el teixit empresarial, social i educatiu en les activitats que es puguin dur a 
terme facilitant la informació necessària.” 
 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, manifesta 

que el seu grup aposta per la promoció econòmica. De fet, era el seu principal eix durant la 

campanya electoral per revitalitzar l’activitat econòmica de la ciutat. Nosaltres donarem suport 

a tota proposta encaminada a la millora econòmica de la ciutat i a donar-li més visibilitat, en 

aquest cas, en el vessant tecnològic i de la innovació. Hi votarem favorablement. 

 
1Iniciativa de Mobile World Capital i Generalitat de Catalunya  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta.  

Totes les activitats que pugui desenvolupar l’Ajuntament per facilitar l’activitat econòmica i les 

condicions perquè les empreses i els professionals puguin treballar són benvingudes. A més, 

aquesta proposta ens vincula i ens associa a la marca Barcelona i, a més, en temes 

tecnològics, que sempre ens va bé.  

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta. S’hi està treballant de manera molt intensa i rigorosa i ho està 

liderant el Tecnocampus.  

De fet, a la comissió informativa no es va comentar res perquè és un tema que s’exposarà a 

la comissió permanent de dimarts. Allà tindrem ocasió de parlar-ne a fons, però us avanço 

que s’ha triat una temàtica de la setmana del Mobile Week que volem que tingui un fil 

conductor respecte a la qualitat de vida i l’envelliment a través de la tecnologia, cercant la 

implicació i la participació ciutadana.  

El Pla Estratègic de Mataró 20-22 i el Pla Estratègic del Tecnocampus 2022 van establir unes 

línies de treball que fa temps que la ciutat desenvolupa i, en aquest sentit, la tecnologia i la 

salut en són un bon exemple. La ciutat sempre ha dedicat molts esforços a millorar la qualitat 

de vida dels seus conciutadans, afrontant reptes i generant projectes en aquest sentit.  

Per la temàtica que es tractarà, des del Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació Hospital i 

l’Escola de Ciències de la Salut del Tecnocampus s’està treballant en aquesta proposta, que 

es presentarà en el termini corresponent i sobre la qual tenim moltes possibilitats i 

expectatives posades. 

 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

DEMANAR LA POSADA EN MARXA D’UNA OFICINA DE REVISIÓ DEL 

PLA GENERAL. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“L’urbanisme, els seus diferents instruments de planejament, la planificació territorial i física de 
les diverses activitats i usos del sòl per l’orientació política municipal,  configuren un model de 
ciutat i el seu espai de relacions socials.  
 
El planejament urbanístic vigent en l’actualitat a Mataró, està definit pel Pla General 
d’Ordenació (PGO), que data del 1996. Posteriorment s’han anat desenvolupant als voltants 
d’un centenar de modificacions del PGO. 
 
D’altra banda, existeix planejament d’abast supramunicipal (planejament territorial i sectorial o 
plans directors urbanístics) que condiciona el  marc urbanístic general, com ara el Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), el Pla Director Urbanístic de la Reserva de Sòl 
per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària o el Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (PDUSC) 2005 i 2014. 
 
La projecció futura de la ciutat abasta reptes en àmbits molt diferents: 
 
-  La voluntat de capitalitat comarcal i d’una nova centralitat urbana dins la Regió 

Metropolitana, amb equipaments que vagin més enllà de l’ambit local i constitueixin 
serveis de caràcter supramunicipal. 

-  Els reptes ambientals i de sostenibilitat i els generats pel canvi climàtic (adaptació de 
vivendes i equipaments, problemes de salut, riscos naturals, eficiència en l´ús i gestió 
dels recursos hídrics ..) 

-  La reducció de les desigualtats i segregacions culturals i físiques actuals a Mataró  
-  El frè a la degradació del sòl (usos indeguts d’espais agrícoles i forestals) 
-  La preparació de la ciutat per una nova estructura demogràfica i d’edats. 
-  El nou enfoc de mobilitat de Mataró respecte a la seva àrea de centralitat comarcal i 

metropolitana. 
-  Les estratègies de desenvolupament industrial, universitari, residencial, comercial, ... 
-  Els reptes tecnològics i socials de les futures ciutats intel·ligents. 
 
Hi ha molta feina feta  en la majoria d’aquests àmbits: Pla Mobilitat, Pla Habitatge, Anella 
Verda, Port de Mataró, Pla Equipaments, Pla Mataró 2022 o inclús el Pla d’Impuls del Centre, 
entre d’altres. 
 

https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/planejament-supramunicipal-pla-territorial-metropolita-de-barcelona-ptmb
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/planejament-supramunicipal-pla-territorial-metropolita-de-barcelona-ptmb
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-de-la-reserva-de-sol-per-a-l2019establiment-de-la-linia-orbital-ferroviaria
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-de-la-reserva-de-sol-per-a-l2019establiment-de-la-linia-orbital-ferroviaria
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-del-sistema-costaner-pdusc-1
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-del-sistema-costaner-pdusc-1
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Però per afrontar amb més possibilitats d’èxit aquests reptes, cal crear les eines de 
planejament necessàries per definir i establir, des del punt de vista urbanístic,  l’imprescindible 
marc general.  
 
Per això, el GM d’ERC-MES pensem que cal començar a treballar en tots aquests documents 
i plans de forma conjunta per arribar a una visió global futura de la ciutat, que es concreti en 
un nou Pla d’Ordenació Urbana.  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Constituir l’Oficina de Revisió del Pla d’Ordenació de Mataró (1996), que analitzarà 
tots els documents i realitzarà els treballs previs requerits per endegar un nou Pla General. 
 
Segon.- Dotar l’equip d’Urbanisme de Mataró del recolzament extern necessari per tal que 
aquests treballs puguin ser desenvolupats amb la màxima qualitat tècnica i professional.” 

 

 

ESMENA QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I EN COMUN 

PODEM MATARÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA-MES PER DEMANAR LA POSADA N MARXA D’UNA OFICINA DE 

REVISIÓ DEL PLA GENERAL. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional. presenta l’esmena següent:  

 

“Examinada la Proposta de Resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MÉS, en relació a 
la posada en marxa d’una oficina del Pla General. 
 
Els grups municipals del PSC i de En Comú Podem, manifestem la nostra conformitat en el 
planteig general que es fa del tema, tant en la seva importància, com en la necessitat d’una 
revisió d’aquest marc general urbanístic. 
 
També coincidim en que molta feina ja està feta o s’està fent de manera sectorial o parcial. 
 
 
Però considerem que abans d’abordar la tasca més urbanística i de redactat del planejament, 
pròpia d’una oficina de revisió, cal una reflexió prèvia de caire més polític. 
 
Es per això que proposem una esmena a la part dispositiva, amb un acord únic que digui: 
 
“S’acorda la creació d’un grup de treball, conformat per un representant de cada grup 
municipal, previ al inici de la revisió del Pla general, que tingui com a finalitat definir i 
consensuar les línies estratègiques que regiran l’esmentada revisió.” 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, diu al Sr. 

Teixidó que, segons la revista The Economist, a Espanya no hi ha presos polítics ni exiliats i 

que Espanya és el país número 19 en el rànquing de democràcia plena. Ja Sócrates, el  400 

a.C., entenia que l’ordre, la disciplina y l’organizació només s’aconseguirien a través del 

compliment dogmátic de les lleis. El pensament socràtic es basa en que la justicia no pot 

existir si no s’obeeixen les decisions dels tribunals. 

En quant a la proposta de resolución que presenta ERC-MÉS per a demanar la posta en 

marxa d’una oficina de revisió del Plan General, si bé estem d’acord amb la finalitat última de 

la proposta, que es concreta en la aprovació d’un nou pla d’ordenació urbana, i encara que 

compartim les projeccions de la futura ciutat, no podem recolzar-la perque pensem que 

Mataró abans necessita definir i consensuar les línies estratégiques que han de regir la revisió 

del pla, tal i com estableix l’esmena presentada pel grup socialista.  

El futur pla d’ordenació trascendeix la temporalidad d’aquest mandat i per tant, donem suport 

a l’esmena presentada. 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, manifesta 

que la línia que presenta el grup d’ERC-MÉS és adequada i que el plantejament també ho és. 

Òbviament s’ha de revisar el Pla General de la ciutat, en això hi estem d’acord, però ens 

abstindrem en la proposta i en l’esmena perquè el plantejament ha de sortir d’un consens real 

entre tots els grups del consistori. Com que fins al moment el que es planteja és la creació 

d’un grup de treball que tindrà una representació de cada grup, quan això es materialitzi i 

tingui un contingut més acurat, llavors hi participarem activament. 

El terme municipal de la ciutat és el que és i l’urbanisme que vindrà ha de ser de més de 

detall. Serà un urbanisme que parlarà d’usos, de sostenibilitat, de convivència. Nosaltres aquí 

hi participarem, un cop això estigui realment definit.  

No obstant això, estem molt d’acord amb el plantejament i en l’oportunitat de parlar-ne, tal 

com ha dit el Sr. Teixidó. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, accepta l’esmena 

que fa el partit socialista i el grup d’En Comú Podem perquè l’esperit que vol introduir amb 

aquesta proposta de resolució és el mateix. Volem crear un grup que pugui començar a 
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treballar, juntament amb els serveis de la casa i si convé amb convidats externs, amb aquesta 

projecció i aquest necessari consens.  

L’única cosa que vull demanar és que posem un cert calendari, de manera que aquest grup de 

treball es pugui reunir abans d’acabar el 2019 i, a la primera sessió, puguem parlar dels 

objectius, de què espera cada grup i puguem establir un calendari de treball. 

 

Finalitzat el debat el Sr. Alcalde posa a votació la Proposta de Resolució final: 

 

“L’urbanisme, els seus diferents instruments de planejament, la planificació territorial i física de 
les diverses activitats i usos del sòl per l’orientació política municipal,  configuren un model de 
ciutat i el seu espai de relacions socials.  
 
El planejament urbanístic vigent en l’actualitat a Mataró, està definit pel Pla General 
d’Ordenació (PGO), que data del 1996. Posteriorment s’han anat desenvolupant als voltants 
d’un centenar de modificacions del PGO. 
 
D’altra banda, existeix planejament d’abast supramunicipal (planejament territorial i sectorial o 
plans directors urbanístics) que condiciona el  marc urbanístic general, com ara el Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), el Pla Director Urbanístic de la Reserva de Sòl 
per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària o el Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (PDUSC) 2005 i 2014. 
 
La projecció futura de la ciutat abasta reptes en àmbits molt diferents: 
 
-  La voluntat de capitalitat comarcal i d’una nova centralitat urbana dins la Regió 

Metropolitana, amb equipaments que vagin més enllà de l’ambit local i constitueixin 
serveis de caràcter supramunicipal. 

-  Els reptes ambientals i de sostenibilitat i els generats pel canvi climàtic (adaptació de 
vivendes i equipaments, problemes de salut, riscos naturals, eficiència en l´ús i gestió 
dels recursos hídrics ..) 

-  La reducció de les desigualtats i segregacions culturals i físiques actuals a Mataró  
-  El frè a la degradació del sòl (usos indeguts d’espais agrícoles i forestals) 
-  La preparació de la ciutat per una nova estructura demogràfica i d’edats. 
-  El nou enfoc de mobilitat de Mataró respecte a la seva àrea de centralitat comarcal i 

metropolitana. 
-  Les estratègies de desenvolupament industrial, universitari, residencial, comercial, ... 
-  Els reptes tecnològics i socials de les futures ciutats intel·ligents. 
 
Hi ha molta feina feta  en la majoria d’aquests àmbits: Pla Mobilitat, Pla Habitatge, Anella 
Verda, Port de Mataró, Pla Equipaments, Pla Mataró 2022 o inclús el Pla d’Impuls del Centre, 
entre d’altres. 
 
Però per afrontar amb més possibilitats d’èxit aquests reptes, cal crear les eines de 
planejament necessàries per definir i establir, des del punt de vista urbanístic,  l’imprescindible 
marc general.  
 

https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/planejament-supramunicipal-pla-territorial-metropolita-de-barcelona-ptmb
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/planejament-supramunicipal-pla-territorial-metropolita-de-barcelona-ptmb
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-de-la-reserva-de-sol-per-a-l2019establiment-de-la-linia-orbital-ferroviaria
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-de-la-reserva-de-sol-per-a-l2019establiment-de-la-linia-orbital-ferroviaria
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-del-sistema-costaner-pdusc-1
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-planejament-urbanistic/el-planejament-urbanistic-vigent-1/el-planejament-urbanistic-vigent/pla-director-urbanistic-del-sistema-costaner-pdusc-1
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Per això, el GM d’ERC-MES pensem que cal començar a treballar en tots aquests documents 
i plans de forma conjunta per arribar a una visió global futura de la ciutat, que es concreti en 
un nou Pla d’Ordenació Urbana. 
 
ACORD:  
 
S’acorda la creació d’un grup de treball, conformat per un representant de cada grup 
municipal, previ al inici de la revisió del Pla general, que tingui com a finalitat definir i 
consensuar les línies estratègiques que regiran l’esmentada revisió.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

 

 

 

15   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ AL TURISME DE LA CIUTAT I LA SEVA PROMOCIÓ 

ECONÒMICA. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que la finalidad del Área de 
Promoción económica, es la de trabajar en el desarrollo económico de Mataró. En este 
sentido, el turismo debería ser para Mataró una gran actividad económica y que, desde el 
Área de Promoción Económica se debería potenciar de una manera especial, para hacer de 
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Mataró una ciudad, no solo cómoda para todos aquellos que vivimos en ella, sino también una 
ciudad atractiva para sus visitantes, apostando por un turismo sostenible y de calidad.  
 
Según la infografía elaborada por L’Observatori del turisme a Barcelona en su Informe de la 
actividad turística en Barcelona para el año 2018, en el entorno de Barcelona, contemplando 
todas las comarcas de Barcelona a excepción del Barcelonés, el número de turistas que se 
alojaron en hoteles ascendió a la cantidad de 5.214.312, siendo sus nacionalidades de 
procedencia las siguientes 
 

 
 Países  Nº turistas  % Turistas  
España  2.080.510  39,90%  
Francia  448.431  8,60%  
Reino Unido  318.073  6,10%  
Alemania  286.787  5,50%  
Estados 
Unidos  

187.715  3,60%  

Italia  161.644  3,10%  
Resto países  1.731.152  33,20%  
Total  5.214.312  100,00%  
 

 

En este sentido, cabe señalar que el sumatorio de turistas procedentes de España, Francia, 
Reino Unido y Estados Unidos asciende a un porcentaje acumulado del 66,30%.  
 
Por otro lado, y según la misma fuente, se alojaron en hoteles de Barcelona en ese mismo 
año, un total de 9.117.474 de turistas, siendo las nacionalidades de procedencia las 
siguientes: 

 

Países  Nº turistas  % Turistas  
España  1.704.968  18,70%  
Francia  738.515  8,10%  
Reino Unido  765.868  8,40%  
Alemania  483.226  5,30%  
Estados Unidos  957.335  10,50%  
Italia  574.401  6,30%  
Resto países  3.893.161  42,70%  
Total  9.117.474  100,00%  

 

Siguiendo el mismo criterio utilizado anteriormente, la suma de los turistas procedentes de 
España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos el porcentaje sobre el total de turistas 
asciende al 45,7%.  
 
Según el informe Digital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite 
que brinda las estadísticas, análisis y tendencias digitales a nivel global, Facebook es la 
primera plataforma social, en número de usuarios, con un total de 2.271 millones de usuarios, 
siendo Instagram la sexta, con un total de 1.000 millones de usuarios.  
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Siendo uno de los principales objetivos del Área de Promoción Económica, la de fomentar el 
conocimiento de la ciudad (museos, playas, restaurantes…), encontramos básico, adecuar 
toda aquella publicidad destinada a la promoción del turismo en la ciudad a las lenguas, en 
primer lugar de los visitantes actuales, y, en segundo lugar, intentar aprovechar la cercanía de 
un potencial turístico como es Barcelona para atraer a Mataró a nuevos visitantes.  
 
En la actualidad, existe una herramienta de promoción turística denominada visit mataró, 
gestionada por el Ayuntamiento de Mataró, a través de diferentes plataformas o redes 
sociales, entre ellas Instagram y Facebook donde se utiliza únicamente una lengua en sus 
publicaciones para la promoción de la ciudad. Entendemos que el uso de una sola lengua a 
través de redes sociales es totalmente insuficiente en la promoción económica de la ciudad, 
máxime cuando el objetivo principal de la ciudad es captar el máximo número de turistas 
posibles.  
 
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
propone al Pleno del Ayuntamiento de Mataró los ACUERDOS siguientes:  
 
PRIMERO. Que cualquier comunicación encaminada a la Promoción Económica de la ciudad, 
poniendo especial énfasis en la turística, a través de cualquier plataforma o red social por 
parte del Ayuntamiento de Mataró sea siempre y en todo caso como mínimo en lengua 
catalana, castellana, inglesa y francesa.  
 
SEGUNDO. Que se traduzca al menos al castellano, inglés y francés todas las 
comunicaciones emitidas hasta la fecha por la herramienta visit mataro a través de cualquier 
plataforma o red social.  
 
TERCERO. Que en las oficinas de información turística de la ciudad haya durante el horario 
de apertura al público, personal con las capacitaciones suficientes en lengua catalana, 
castellana, inglesa y francesa, como mínimo.  
 
CUARTO. Que toda la cartelería, plafones, carteles, folletos informativos… repartida por la 
ciudad destinados a la promoción turística de la ciudad esté siempre y, en todo caso con el 
mismo formato, al menos en lengua catalana, castellana, inglesa y francesa.” 

 

 

 

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, comença 

dient que tot allò que es plantegi per promocionar la ciutat és benvingut. No obstant això, pel 

que coneixem que s’ha fet i que s’està fent, d’entrada la informació es facilita pràcticament en 

totes les llengües. Hi pot haver una mancança a nivell informàtic, que serà millorable, però 

crec que la informació que es dona es fa en anglès, en francès i, evidentment, en català i en 

castellà.  
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Sí que em sembla excessiu el plantejament que fa Ciutadans, en el sentit de fins a quin punt 

és necessari (cartelleria, etc.), i per això nosaltres ens hi abstindrem. Potser el que hem de fer 

és plantejar un nou model de publicitat, implementar els recursos informàtics, etc., però 

pensem que es demanen coses que ja s’estan fent i altres que sí que poden ser bones i 

millorables.  

  

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, explica que 

aquesta mateixa setmana el Twitter del Visit Mataró recull piulades en català, castellà i anglès, 

i que al web s’hi publica material en català, castellà, anglès i francès.  

Per tant, crec que és una proposta que no té recorregut. És per això que hi votarem en contra. 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, considera que el 

turisme ja ha esdevingut una activitat econòmica i de dinamització important per a la ciutat. Ja 

ho és actualment i encara ho serà més en el futur. 

Aquesta evolució turística es deu, en gran part, a l’aposta que va fer el consistori ja fa anys i 

també a la generació d’oferta turística i a la tasca dels propis operadors hotelers, que han 

anat ampliant la seva oferta hotelera.  

Des d’aleshores és innegable que el creixement de l’activitat turística a Mataró té una 

perspectiva molt bona de futur. La prioritat del sector turístic es referma ja a la pròpia 

estratègia del Mataró 20-22 i queda recollida expressament en la seva visió, tot especificant 

que aquest sector també ha d’incidir en la diversificació econòmica de la ciutat en el seu perfil 

més emprenedor.  

Per tant, no dubti que nosaltres continuarem treballant en aquesta línia. 

En relació amb els acords proposats, hem d’informar-los que tant el català com el castellà, 

l’anglès i el francès són idiomes que ja estan integrats en el material de promoció turística i en 

el propi servei d’informació turística (Riera, Cabot i Barba...). De fet, la principal eina de 

promoció turística de la ciutat, la plataforma Visit Mataró, té tots els seus continguts en 

aquestes quatre llengües i també posem a disposició dels turistes audioguies que permeten 

fer rutes en aquestes quatre llengües i, fins i tot, en rus.  
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No obstant això, sí que és cert que en campanyes específiques de difusió pot ser que no es 

facin servir les quatre llengües per raons de segmentació. Per exemple, si s’està fent difusió 

d’una activitat concreta que va adreçada exclusivament a un públic de proximitat.  

D’altra banda, com a indicador que reflecteix que el tractament lingüístic que s’està fent és 

adequat, tenim la valoració del servei d‘informació turística i de rutes i visites guiades, tant per 

part d’usuaris nacionals com estrangers, que és d’un 9 sobre 10. Hi ha una elevada 

satisfacció. 

Per tant, no podem acceptar la proposta de resolució, entenent que aquests aspectes ja 

formen part de la nostra dinàmica de difusió i d’informació turística. Però sí que anirem 

adaptant i anirem integrant les millores que es vagin detectant en funció de la pròpia dinàmica 

del turisme a la nostra ciutat.     

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, explica que 

la proposta sorgeix arran d’haver detectat que a Facebook i a Instagram només es fa servir 

una sola llengua.  

A les persones que venen a Mataró i que poden estar a Barcelona de turisme, els pot ser 

difícil connectar-se a un web. És molt més fàcil connectar-se a una plataforma social i és més 

fàcil que els arribi la publicitat per aquesta via. I, per exemple, aquesta publicitat en aquestes 

xarxes socials durant l’estiu ha estat només en un idioma. 

És més, els cartells de la platja on es comenten llocs històrics només estan escrits en un 

idioma, i els turistes que venen de fora poden no entendre aquests plafons.  

Pel que fa a la resta (oficina d’informació, rutes, visites...) sabem que s’ofereixen molts 

idiomes. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.    

Vots en contra: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2). 
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Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

16   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RELATIVA ALS 600 ANYS DEL NAIXEMENT DE LA 

“UNIVERSITAT DEL TERME DE MATARÓ, VILASSAR I ARGENTONA”. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

la pregunta següent 

 

 “Avui fa 600 anys, el 27 de juny de 1419, Alfons el Magnànim va dictar a les Corts celebrades 
a Sant Cugat "la incorporació de Mataró a la Corona amb el conseqüent naixement del 
Consell/Ajuntament per a regir, administrar els béns públics i emoluments e altres coses del 
dit terme públic, i per tant, del que avui en dia coneixem com l'Ajuntament de Mataró." Això va 
ser possible gràcies a la revolta de les classes populars contra el senyor feudal per redimir-se 
d'unes obligacions que es consideren ja intolerables (les de fer jornals i obres a lliure decisió 
del feudal a favor del castell, les limitacions a la lliure residència, les discriminacions jurídiques 
entre homes per formar part del Sagramental, la milícia que coneixem com a sometent...) i que 
va conduir a l'assalt i incendi del castell de Mataró cap a l'any 1414. Amb el privilegi d'Alfons 
IV el Magnànim de l'any 1419 les parròquies del terme del castell de Mataró quedaren 
autoritzades per a elegir quatre jurats i vuit consellers per a regir i administrar la universitat. 
Tot plegat ja suposava, doncs, l'existència d'un cos rector de la universitat del terme del castell 
de Mataró i que era elegit anualment, els dimarts de Pasqua, pels mataronins.  
 
Des del grup municipal de JuntsXMataró, no volem entrar en la dinàmica del discurs 
autoflagel•lador que tant ens agrada fer sempre sobre que la ciutat dels capgrossos "no sap 
aprofitar oportunitats", però és que en aquest cas, més que no saber aprofitar l'oportunitat 
l'hem deixat passar com si no tingués res a veure amb nosaltres.  
 
La pregunta que hom es fa, i és evident, és com l'Ajuntament ha deixat passar la 
commemoració d'aquesta efemèride que, precisament, posa data de naixement a la pròpia 
institució. Òbviament no podem pensar que es tracta d'un mer descuit, tot fa pensar que ens 
trobem davant una diferència en la interpretació històrica dels fets que i que porta a entendre 
que avui no és la data en qüestió. Tanmateix, avui fa 600 anys del 27 de Juny del 1419 i és 
del tot esperpèntic que un partit com el dels socialistes, que sempre ha fet gal·la de la seva 
tradició municipalista, hagi passat per alt un fet com aquest. En tot cas, no han passat encara 
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els cent dies, la xifra màgica de teòrica cortesia que es dóna al nou vingut perquè es puguin 
entreveure les noves tendències i camins que oferirà el seu Govern, però així i tot ens sembla 
un fet de summa importància el que no s'hagi tingut en compte aquesta data.  
 
És per tot això que, aquest Grup preguntarà en seu plenària al Govern:  
 
PRIMER: S'ha preparat algun acte/commemoració o esdeveniment que recordi aquesta fita.  
 
SEGON: En cas de contestar-se negativament a la primera pregunta, quin ha estat el motiu o 
motius que han portat a l'Ajuntament de Mataró a no celebrar ni commemorar els 600 anys del 
seu naixement.  
 
TERCER:En cas de contestar-se afirmativament a la primera pregunta, perquè no s'ha 
informat del mateix als actuals regidors electes i en el seu cas en què consistir la 
commemoració/celebració de l'esmentada fita. “ 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, reconeix que, des del moment que van tenir coneixement per part de l’Arxiu Històric 

de Mataró i el Maresme del descobriment d’una nova data en què s’havia constituït la 

Universitat de Mataró, juntament amb altres municipis del voltant, i que aquest fet podia tenir 

una certa rellevància, s’ha començat a treballar per organitzar una sèrie d’esdeveniments.  

Des de l’Arxiu Comarcal i l’Ajuntament de Mataró s’han preparat un seguit d’activitats per 

commemorar aquest fet del 1419, en què el monarca va autoritzar la reunió d’alguns 

mataronins com a representants de la resta dels habitants de l’aleshores terme del Castell de 

Mataró, que comprenia Mataró, Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes.  

La primera activitat organitzada seran unes jornades que se celebraran conjuntament amb els 

municipis de Vilassar de Dalt i Argentona, amb la col·laboració del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Maresme, Centre d’Estudis Argentonins 

Jaume Clavell, Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt i Maresme Medieval.  

A Mataró aquesta activitat serà dissabte 28 a la Sala d’Actes de Can Palauet amb dues 

conferències: una sobre el poder i l’autonomia local a Catalunya a l’Edat Mitjana i l’altra sobre 

el naixement de la vila de Mataró i els privilegis reials a l’Edat Mitjana.  

També hi haurà una visita guiada amb el títol de “Sota la petjada del Gòtic, el patrimoni 

conservat i documental del Mataró baixmedieval”. Alhora, una instal·lació davant l’Ajuntament 

visualitzarà aquesta trajectòria de 600 anys en forma de panells expositius. 

Al mes de novembre es presentarà la restauració i l’enquadernació dels llibres de privilegis 

reials de Mataró, realitzada per l’Arxiu. 
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Al desembre l’Arxiu presentarà el llibre Autobiografia de Mataró, amb la col·laboració d’una 

trentena d’experts. Serà el llibre commemoratiu d’aquests 600 anys. 

Cal recordar, però, que Mataró va celebrar oficialment l’any 1980 el seu 5è centenari com a 

municipi. L’any 1480, el rei Ferran el Catòlic, li va atorgar el privilegi d’incorporar-se 

definitivament a la Corona, que representava també la formació definitiva del municipi.  

En qualsevol cas, celebrarem com pertoca aquests 600 anys, amb les institucions i els 

municipis amb els quals compartim efemèride. I si no es va fer al juny cap acte és perquè les 

dates, amb el període electoral pel mig, no hi van acompanyar. 

Finalment, cal agrair la bona feina dels serveis de l’Arxiu Històric de Mataró i el Maresme i del 

seu director i les persones que col·laboren en aquesta tasca de recuperació històrica de la 

ciutat i de la comarca. 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, contesta 

que no es pot justificar no haver celebrat el 27 de juny aquesta efemèride perquè hi havia 

eleccions. En qualsevol cas, espero que tot això es faci dintre d’aquest any, que és quan toca. 

 

 

17  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRELA REHABILITACIÓ DEL 

MURAL DE CAN MARFÀ. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el prec 

següent: 

 

“El mural situat al mur del Camí Ral de Can Marfà está en unes condicions molt deteriorades. 
 
Es una llàstima que aquest mural, a partir d’una fotografia històrica de treballadors de Can 
Marfà, on molts mataronins hi poden reconèixer avis i besavis, estigui en tan mal estat. 
 
Això ens ha fet recordar l’aprovació al Ple de juliol de 2017 d’una proposta per tal de 
desenvolupar el Programa de Recuperació de Mitgeres, un projecte d’actuació anual sobre les 
parets mitgeres de la ciutat de Mataró coordinat amb els equips de Cultura, Via Pública i 
Urbanisme, els col·lectius d’artistes visuals de la ciutat i els Consells Territorials, per 
aconseguir millores significatives en el paisatge urbà. 
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En relació a aquest tema,  el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula el següent prec: 
 

1. Preguem al Govern que faci les actuacions oportunes per tal de retornar el mural de Can 
Marfà el seu aspecte original. 

2. Quina és la situació del projecte d’actuació sobre parets mitgeres? Què s’ha fet al respecte 
des de juliol de 2017?” 

 

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, explica, respecte al 

prec, que a la primavera, quan es va posar en marxa la segona planta de Can Marfà, des de 

Cultura es va treballar per actualitzar el mural, però aleshores es va comunicar des 

d’Equipaments que el mur s’havia d’enderrocar. Per tant, si s’havia d’enderrocar no calia 

actualitzar-lo, i per això no puc acceptar-li el prec. Però sí que li puc dir que estudiarem les 

possibilitats que aquesta imatge es pugui utilitzar en un altre mur o espai de Can Marfà. És 

una imatge molt maca, però en aquests moments no creiem adient fer una despesa en un mur 

que s’enderrocarà.  

Respecte a la pregunta, de la secció de Paisatge Urbà i Patrimoni del Servei d’Urbanisme 

estan estudiant propostes concretes per tal de promoure paisatges urbans atractius i 

habitables que contribueixin a la millora i al benestar de la població. L’objectiu és doble:  

D’una banda, detectar espais urbans amb problemes de manca de configuració, degradació, 

presència de mitgeres vistes i proposar objectes per a la seva regeneració i millora.  

D’altra banda, col·laborar amb col·lectius d’artistes murals per posar a la seva disposició 

espais propicis per a la realització de murs artístics i com a eina de regeneració de la identitat 

de la ciutat.  

Concretament, des del juliol del 2017 fins al moment s’han plantejat tres projectes en procés 

de ser desenvolupats:  

1. Proposta de millora del paisatge urbà del Camí Ral de la Mercè, que està en treballs 

preparatoris. 

2. Proposta del nou espai d’expressió lliure, en procés d’elaboració. 

3. Proposta d’adequació provisional de les façanes de l’illa de Can Cruzate, que també 

està en procés d’elaboració. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, reconeix que no en 

sabien res d’aquestes propostes i demana que les hi facin arribar per poder aportar-hi alguna 

cosa. Respecte al prec, efectivament entenem que, si el mur ha d’anar a terra, no es faci una 

inversió per refer-lo. Ja sé que no em pot respondre ara, però agrairem que busquem una 

nova ubicació per al mural de Can Marfà perquè té un valor que la ciutadania li reconeix. 

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, contesta que ho 

tindran en compte i la mantindran informada. 

 

 

 

18  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER LA REPOSICIÓ DE LA 

PLACA AL MONUMENT DEDICAT A L’ALCALDE ABRIL. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el prec 

següent: 

 
“Fa setmanes que la placa explicativa adjunta al Monument dedicat a la memòria de Josep 
Abril, Alcalde de Mataró afusellat el 1939 pel franquisme, ha desaparegut.  
 
En relació a aquest tema, el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula el següent prec: 
 
1. Procedir a la reposició immediata de la placa en qüestió.” 
 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Gestió Espai Públic i Gent Gran 

Activa, aclareix que aquesta és una placa informativa/explicativa i que no és la placa que va a 

la base de l’escultura. Aquesta placa que va adherida al faristol ha estat ja encarregada i 

pensem que durant aquest mes de setembre podrem reposar-la, en un parell de setmanes. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix la resposta. 

D’altra banda, aprofito per recordar, ara que estem parlant de memòria històrica i de regidors 

o alcaldes d’aquest Ajuntament, que la Sra. Merchán en campanya es va comprometre que 

els primers plens d’aquesta legislatura portaríem el tema de la Consol Nogueras a debat. 

Esperem que ho porti en breu. 

 

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT 

DE LA NETEJA A LA CIUTAT. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Durant tot l’estiu han sovintejat les queixes ciutadanes relatives a aspectes relacionats amb la 
neteja i la recollida de brossa a la ciutat 
 
Les més freqüents relatives a contenidors desbordats i a voluminosos i a material fora dels 
contenidors. 
 
El mes de gener ja ens varem interessar pel tema, preguntant sobre l’acció de l’equip actual 
dels 4 agents de territori respecte la lluita contra l’incivisme. Entre els anys 2017 i 2018, els 
agents van resoldre 252 incidències, aproximadament una incidència setmanal per cadascun 
d’ells 
 
En relació a aquest tema,  el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 
 

1. Hi ha hagut algun canvi pel que fa a la freqüència de recollida de la brossa? Si és que 
si que s’ha reduït aquests mesos d’estiu, aquesta reducció ha estat la mateixa per a 
totes les rutes? Quin ha estat el criteri utilitzat? 

2. El número d’incidències anual ateses per cada agent de proximitat és sorprenentment 
baix. S’han plantejat canvis per incrementar l’efectivitat de la feina de l’equip d’agents 
de proximitat? Si és així, quins seran o han estat aquests canvis? 

3. Per finalitzar, quin són els criteris utilitzats per la rotació dels contenidors de la 
brossa?” 

 

 



 54 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, Sostenibilitat, 

Espai Públic i Serveis de Ciutat, passa a respondre les preguntes. 

Pel que fa a la primera pregunta, si parlem de baixada de freqüència de la recollida, la 

resposta és que no. En tot cas, el que sí que hi ha hagut és un augment en la freqüència per 

recollir la brossa orgànica per raó dels mesos de més calor. 

Quant a la tercera pregunta, la ubicació de cadascun dels punts de recollida dels residus està 

estudiat pels tècnics del Servei de Neteja i s’intenta evitar molèsties als veïns i als comerços. 

Però la ciutat és viva i en ocasions es realitzen moviments de contenidors per no entorpir el 

desenvolupament d’una nova activitat que abans no hi era, per exemple, i que ara té uns 

contenidors davant. 

Finalment, pel que fa al nombre d’incidències anuals ateses pels agents, la valoració és 

relativa; els ciutadans les vehiculen directament a través de l’app Mataró Neta i a les xarxes 

socials. Per exemple, el 2018 van ser ateses gairebé 9.500 incidències.  

Respecte a la valoració de la feina d’aquests agents i sobre les propostes de millora del 

projecte, aprofito per informar-lo que a l’ordre del dia de la propera comissió informativa, que 

serà el 10 de setembre, de l’àmbit de qualitat urbana i benestar de la ciutadania, es portarà 

l’informe del seguiment del 2n trimestre del 2019 i serà un bon moment perquè, amb tots els 

representants polítics, puguem debatre i plantejar quines són les propostes per resoldre els 

problemes que hi ha. El document adjunt els hi faran arribar entre demà i dilluns.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, estarà 

pendent de la comissió per poder analitzar les dades i comentar-les. 

En relació amb la recollida, caldria tractar el tema dels desbordaments i les conductes 

incíviques. Respecte als desbordaments, podríem sensoritzar alguns contenidors i fer rutes 

més ajustades. I sobre l’app, em sembla extraordinari que la gent tingui la necessitat de 

consultar més coses abans de deixar la brossa, però em refereixo més a la feina dels agents 

de territori pel que a l’acció correctiva, educadora i incentivadora d’unes bones pràctiques per 

part de comerciants i usuaris a l’hora de dipositar la brossa.  

Ja en parlarem, doncs, a la propera comissió. 
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20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MÉS SOBRE ELS 

EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) PER A LA 

POLICIA LOCAL. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Sovint la premsa es fa ressò d’episodis de Reanimació Cardio Pulmonar a càrrec dels cossos 
policials.  
 
Un dels darrers va aparèixer fa poques setmanes a la premsa. En aquest cas, la Ertzainza va 
aconseguir reanimar una nena d’un any i mig a Sestao que s’havia ennuagat amb un tros de 
pizza.  
 
Segons diuen els estudis, en la majoria de casos (un 95%) la policia local arriba abans que els 
Serveis d’Atenció Mèdica i per aquest motiu, és fonamental dotar la Policia Local dels 
elements tècnics i de la formació adequada per tal que puguin actuar de manera eficaç. 
 
En el cas de Mataró, sabem de l’existència d’almenys 3 equips de RCP (Reanimació Cardio 
Pulmonar) en poder de la Policia Local, però que estan emmagatzemats i pendents de ser 
instal·lats als vehicles de la Policia. 
 
Per altra banda, alguns equips, situats a l’interior d’espais (com ara l’Ajuntament), que 
disposen de videovigilancia exterior, podrien ser, en la nostra opinió, instal·lats a l’exterior, 
ampliant així la seva disponibilitat horària. 
 
En relació a aquest tema,  el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 
 

1. Quan estaran instal·lats en vehicles policials i en servei aquests equips de RCP? 
 

2. Tenen els agents de la Policia Local de Mataró la formació adequada per realitzar les 
maniobres de reanimació i per la utilització dels equips de RCP? En cas de resposta 
negativa, quan tenen previst impartir la formació corresponent? 

 
3. Hi ha algun projecte per resituar alguns d’aquests equips de RCP actualment instal·lats 

a espais subjectes a un horari?” 
 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, en resposta a la segona pregunta, explica que els agents de la Policia Local i altre 

personal de la casa ja porten més de dos anys fent formació de desfibril·ladors. Generalment 
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ho fem al voltant del Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Reanimació Cardiopulmonar, 

en el marc d’unes activitats que es desenvolupen en col·laboració amb la Creu Roja i altres 

entitats. Una part molt important dels agents que estan en servei a la via pública estan 

preparats per atendre emergències i ja tenen la formació. I en principi, al voltant d’aquesta 

data del mes vinent, la resta hauran de completar la formació sobre desfibril·ladors. A partir 

d’aquí, a finals d’octubre, ja podrem dotar els vehicles-patrulla dels desfibril·ladors que ja 

tenim adquirits. En concret, sobre el tema d’instal·lar més desfibril·ladors a la via pública, 

perquè no estiguin subjectes a llocs tancats amb un horari complet, a partir d’ara prioritzarem 

el fet de tenir més desfibril·ladors a l’espai públic, com ja passa al Passeig Marítim. 

 

 

 

21  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE UNES 

IMATGES FETES PÚBLIQUES PER UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ 

LOCAL. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Un mitjà de comunicació local (Cerdanyola Directo) va fer públiques fa pocs dies unes 
imatges en les que s’observen quatre agents de la policia local buidant a un escocell una 
garrafa d’aigua que pressumiblement la persona afectada havia omplert a una font pública pel 
seu ús domèstic. 
 
Respecte les fonts públiques, l’Ordenança de Civisme estableix el següent: 
 
Es prohibeix:  
 
1. Banyar-se.  
2. Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.  
3. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de l’animal 
amb el broc.  
4. Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi.  
5. Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat, sempre 
que no sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força major. 
 
Amb tot això, el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 
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1. A la vista del que estableix l’Ordenança, consideren adequada l’acció de la Policia Local 

en aquest cas?  
2. Quines foren les circumstàncies del cas que van fer necessària l’intervenció de dos 

vehicles i quatre agents de la Policia Local?” 
 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que aquesta intervenció és una més entre les moltes que s’estan tenint els 

darrers mesos a partir de queixes veïnals de molèsties a l’entorn de la plaça.  

És a dir, no és una intervenció per ordenança municipal perquè algú estava agafant aigua, 

sinó que és una intervenció per un tema de molèsties: els policies hi van anar i van trobar les 

garrafes (sense persones), les van buidar als arbres i les van llençar buides al contenidor de 

plàstic. No tenim constància que ningú estigués allà ni que ningú reivindiqués la titularitat de 

les garrafes o la necessitat d’aquesta aigua. Això ens diu la policia.  

Esperarem a tenir-ne més informació en la propera comissió informativa. 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, contesta que les 

imatges denoten que hi ha persones a la ciutat que no tenen subministrament d’aigua i que 

acudeixen a les fonts públiques per fer-ne abast. 

Vostè sabrà que hi ha un fons d’acció de la companyia municipal d’aigües, que crec que és de 

6.000 €. Potser caldria una intervenció més decidida per part dels serveis municipals per 

donar a conèixer l’existència d’aquest fons. Si bé el dota Aigües de Mataró, la seva concessió 

ve regulada pels serveis municipals de l’Ajuntament.  

En aquest cas, esperem la comissió informativa corresponent per conèixer-ne els detalls. 

 

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

MITJANS DE PAGAMENT ALS PARQUÍMETRES. 
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El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Des de començaments d’agost les targetes de crèdit i de dèbit estan inhabilitades a les zones 
blaves de la ciutat com a resultat d’una avaria a la plataforma de pagament, de manera que 
els únics sistemes de pagament són, per ara i pels propers tres mesos, en efectiu o mitjançant 
l’aplicació.  
 
Sorprenentment, sembla que es requeriran tres mesos per la resolució d’aquesta avaria a la 
plataforma de pagament   
 
En relació a aquest tema,  el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 
 
1. Quina mena d’avaria d’una plataforma de pagament requereix tres mesos per a  ser 

solucionada?  
2. Com es justifiquen aquests tres mesos? Ens podrien fer arribar l’informe de PUMSA al 

respecte?” 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, respon que en podrem parlar amb més detall quan el responsable de Mobilitat de 

PUMSA tingui l’informe corresponent enllestit. 

De tota manera, informo que no es tracta d’una avaria. La no operativitat de les targetes de 

crèdit als parquímetres anunciada al mes d’agost ve derivada de la necessitat legal per part 

de les empreses que faciliten aquest tipus de pagament en canviar el tipus de passarel·la.  

El mercat bancari té diferents passarel·les i la que hem utilitzat fins ara als parquímetres de la 

ciutat des del 2014 estava integrada per una d’aquestes plataformes a través del Banc 

Santander. Finalment, el Banc de Santander ha optat per un canvi estratègic de la forma de 

passarel·la i nosaltres ens hi hem d’adaptar. El problema és que hi ha d’haver una licitació, és 

a dir, s’ha de licitar aquesta nova passarel·la, fer-la operativa i hem calculat que això pot trigar 

tres mesos.  

 

 

El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, espera que el problema 

es pugui resoldre ben aviat i, d’altra banda, recorda que els parquímetres també estan en 

altres idiomes. 
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23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’EVOLUCIÓ DE 

LA SEGURETAT CIUTADANA.  

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Según Decreto aprobado en fecha 23/07/2019 por el Regidor Delegado de Seguridad 
Pública, las molestias producidas por personas fue la principal queja de la ciudadanía en 
relación a la convivencia y al uso del espacio público durante el año 2018. 
 
En este mismo sentido, dicho Decreto resolvió autorizar la limitación del uso público entre las 
23:00 horas y las 8:00 horas en las Plazas Juan XXIII y Pepa Maca por un periodo de dos 
años. 
 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cómo ha evolucionado el número por tipología de delitos en Mataró desde el pasado 
mes de julio? En caso que hayan incrementado, ¿piensan tomar medidas adicionales? 
 

2. ¿Cuántas han sido las denuncias realizadas en las plazas Juan XXIII y Pepa Maca, 
número de sanciones e importe de las mismas por contravenir la limitación del uso 
público entre las 23:00 horas y las 8:00 horas en las Plazas anteriormente reseñadas?” 
 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, puntualitza que el Decret de regulació horària d’aquestes dues places de Mataró ve 

a desenvolupar l’Ordenança de Convivència i Civisme, però no és una mesura de seguretat 

ciutadana. És a dir, la intenció és reforçar amb senyals i regulació horària el que hauria de ser 

el normal, que la gent no molesti a partir de certes hores, igual que passa amb els senyals de 

trànsit. L’objectiu és pedagògic i de civisme.  

D’altra banda, nosaltres encara no tenim estadístiques ni de l’Ordenança de Civisme ni de 

seguretat ciutadana del que han estat els mesos de juliol i agost. No explotem estadístiques a 

tan curta durada, en fem a més llarg termini i en donem compte a la comissió informativa 

corresponent i, quan toca, a la Junta Local de Seguretat i als grups municipals. Però sí que 

puc dir que s’ha intervingut en aquestes places arran de queixes veïnal aquest estiu. I, 

concretament, a Joan XXIII i a Pepa Maca, sigui per la presència policial o pels senyals, el 
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mes d’agost han baixat les queixes i trucades dels veïns, en comparació amb els mesos de 

juny i juliol. Més endavant en tindrem més informació i podrem valorar-ho amb més detall. 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’ÚS PRIVATIU 

DE BÉNS PÚBLICS PER PART D’ERC. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Según la Ordenanza de Civismo en su artículo 15 se establece, en lo que refiere a la 
siguiente Pregunta lo siguiente: 
 

Art. 15- Utilització dels espais, equipaments i béns públics 
Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús al 
qual són destinats i conforme a les regles i normativa que específicament puguin 
regular-los. 

 
En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar: 

 
a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o 
condicions de funcionament. Es prohibeix en concret : 
1. Col·locar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres 
objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre l’arbrat, senyalitzacions de 
trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de mitjans 
de difusió de l’expressió. Aquesta infracció es sanciona de conformitat amb les 
disposicions de la vigent l’Ordenança de residus i publicitat. [...]. 

 
b) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu 
caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per a 
les persones o béns. 

 
Durante los días de las fiestas de Mataró, desde el despacho de ERC se utilizó la fachada del 
Ayuntamiento, un espacio público en un equipamiento público como es el Ayuntamiento, para 
hacer publicidad de su ideario independentista. Este hecho está tipificado dentro de la 
Ordenanza de Civismo de la ciudad como sancionable de conformidad con las Disposiciones 
vigentes en la Ordenanza de residuos y publicidad. En este sentido, nuestro Grupo Municipal 
entiende que es especialmente reprobable la actuación del Grupo Municipal de ERC, ya que 
dicha publicidad del ideario independentista se llevó a cabo en actos, donde había una gran 
mayoría de menores que lo único que querían era disfrutar de los actos que el Ayuntamiento 
había preparado para la celebración de la fiesta Mayor de la ciudad.  
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Asimismo, este Grupo Municipal, también entiende que dicho comportamiento por parte del 
Grupo Municipal de ERC contraviene el apartado b) del artículo 15 de dicha ordenanza, ya 
que el Grupo Municipal de ERC, está teniendo un uso abusivo de un bien/equipamiento 
público, del cual, otros Grupos Municipales no podemos usarlo en igualdad de condiciones 
para publicitar nuestro ideario político. 
 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas: 
 

3. ¿Ha tomado este Gobierno medidas sancionadoras sobre el uso privativo por parte del 
Grupo Municipal de ERC para publicitar su ideario independentista, en relación a la 
fachada del Ayuntamiento durante las fiestas de las Santas del pasado julio? 
 

4. ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno para que el Grupo Municipal de ERC no utilice 
la fachada del Ayuntamiento para publicitar su ideología, representando un uso 
abusivo de un espacio público, suponiendo una limitación de uso general en igual del 
resto de Grupos Municipales?  “ 
 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, aclareix que aquest Govern, sempre que ha estat necessari actuar sobre aquests 

temes, ho ha fet i n’ha parlat amb el grup municipal en qüestió. Considerem que aquesta 

acció no corresponia i ens hem adreçat al grup municipal. És una pràctica correcta entre 

grups polítics resoldre aquestes qüestions de forma bilateral o en el marc de la Junta de 

Portaveus. En qualsevol cas, demanant els informes jurídics pertinents, ens expliquen que 

l’Ordenança de Civisme no seria escaient en aquest cas de l’edifici consistorial, cosa que no 

treu que siguin activitats que, en el cas que siguin contràries a la norma o al pactat, s’actuï.  

El que sí que caldria és que aquest tipus d’actuacions es parlessin entre grups en un àmbit 

que no seria aquest, sinó que seria l’àmbit de la Junta de Portaveus o quan comencem la 

Comissió d’Organització i en el marc del ROM. 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, respon que 

el Sr. Teixidó li va dir personalment que ell no tenia per què complir les lleis. Per tant, aquest 

tracte bilateral vaig intentar mantenir-lo amb ell, però no ho va voler discutir amb mi. Si 

l’Ordenança de Civisme no s’aplica a un bé públic com és la façana del consistori, no entenc 

on s’hi ha d’aplicar.  
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De tota manera, hi ha sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 

prohibeixen l’exhibició de pancartes a les façanes dels ajuntaments. Estaria bé que s’apliquin 

les lleis i les ordenances també en aquest Ajuntament.   

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, afegeix que en seguiran parlant, tal com ja es va 

fer al seu moment. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21,15 hores de la nit, el Sr. President aixeca 

la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


