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ACTA NÚM. 20/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2019.  

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

 

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

de dos mil dinou, essent les 19:10 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) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL 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) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ 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) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   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 MARTINEZ CID REGIDORA (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

És excusada la Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MES.  
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Assisteix com a Secretària Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 5 de desembre de 2019 

Òrgan: Alcaldia 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 5 de desembre de 2019, a les 19,10 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 la sessió ordinària del dia 7-11-2019 i 
extraordinària de 24-10-2019. 

 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 DICTAMENS 
  
 ALCALDIA 
 
3 Canvi representant municipal en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
4 Aprovar nomenament dels nous vocals de la Fundació Hospital Sant Jaume i 

Santa Magdalena 2019-2023. 
 
 
 CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
5 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures 

de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre del 2019 
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6 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 del 3r trimestre 2019 del Pla d’Ajust aprovat 
pel Ple i el Ministeri al juny de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 
de setembre de 2013. 

 
7 Aprovació d’ una aportació a PUMSA per compensar resultats negatius 

’exercicis anteriors mitjançant la cancel·lació del saldo pendent dels préstecs 
participatius. 

 
8 Acceptar la transmissió de quatre immobles de PUMSA en concepte de dació 

en pagament a l’Ajuntament. 
 
 
 Servei d’Ingressos 
 
9 Aprovació de la modificació de les tarifes del servei d'autotaxis de Mataró per 

a l'exercici 2020 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
10 Liquidació de l’exercici 2018 del contracte de la gestió en forma de gestió 

interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró 
Bus” 

 
11  Liquidació provisional de l’exercici 2019 del contracte de la gestió en forma 

de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
“Mataró Bus” 

 
12 Aprovar la pròrroga i el pressupost de l’aportació municipal per al 2020 del 

contracte de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de 
transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”. 

 
 
 
 CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
13 Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del 

Pla General d’Ordenació MPG-106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns 
d’edificació i d’ús i art. 52 i 53 del Títol I. 

 
 
 Llicències d’Obres i Activitats 
 
14 Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques. 
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15 Aprovació del plec de clàusules tècniques i administratives particulars que ha 

de regir la concessió demanial de l’ús privatiu del mòdul de restaurant del 
passeig marítim. 

 
 
 DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 
16 Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi  afectat pel 
projecte l’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la 
comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(Programa operatiu FEDER 2014-2020). 

 
 
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró 

per promoure que Mataró esdevingui ciutat integrada a la xarxa de Viles 
Florides. 

  
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía en relació amb la creació/adhesió a un aplicatiu que 
gestioni els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat de Mataró.  

 
 19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MES per acabar i presentar el Pla d’Oci Nocturn a 
la nostra ciutat. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
20 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en sol·licitud d’un 

peu/placa commemorativa i explicativa al monument de l’insigne mataroní 
Miquel Biada i Buynol. 

 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la marxa 

del Tic Salut. 
 
 22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació amb la noticia publicada en Crónica Global  
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació als actes vandàlics que van tenir lloc el dissabte 9 de 
novembre de 2019. 
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24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MES sobre la parcel·la de jocs infantils de Figuera Major. 

 
25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre el Pla d’Inclusió Social 2018-20. 
 
26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre el Triangle dels Molins. 
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre la publicitat de locals d’apostes i joc on-line. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el desenvolupament dels actes protocolaris. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre l’estil de relació amb els grups de l’oposició del govern 
de Mataró. 

 
 
 

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.  

 
 
 
 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 7-11-2019 I EXTRAORDINÀRIA DE 24-10-2019. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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2  - DESPATX  OFICIAL 
  

 No hi han assumptes a tractar. 

 
 
 

DICTAMENS 

ALCALDIA 
 
 

3 -  CANVI REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

 

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

 

“El Ple extraordinari urgent que va tenir lloc el dia 9 de juliol de 2019 va procedir a la 
designació de representants municipals en entitats públiques o privades en les quals 
l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern. 
 
El grup municipal de Ciutadans comunica que cal procedir a substituir la representant 
municipal Sra. Cristina Sancho Rodríguez en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 
pel Sr. Francisco Javier Garcia Gerpe.    
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Únic.-  Designar al Sr. Francisco Javier Garcia Gerpe com a representant de l’Ajuntament 
de Mataró en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en substitució de la Sra. Cristina 
Sancho Rodríguez.” 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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4 - APROVAR NOMENAMENT DELS NOUS VOCALS DE LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA 2019-

2023. 

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

“La Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en 
compliment de l’article 10 dels seus Estatuts, va aprovar en la reunió celebrada el dia 11 de 
novembre de 2019, a proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, la proposta 
de persones que han de composar el Patronat de la Fundació pel pròxim quatrienni. El 
càrrec de vocal és honorífic, voluntari i gratuït. 

L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
atorguen al Ple de l’Ajuntament de Mataró la facultat de nomenar els vocals de la Junta del 
Patronat de la Fundació. 

En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 

Únic.- Nomenar vocals del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
a les persones següents: 

 Elisabeth Ruiz Moreno (PSC) 

 Laura Seijo Elvira (PSC) 

 Albert Martin Martínez (PSC) 

 Arich Montasell Ponce (PSC) 

 Ignasi Bernabeu Vila (ERC) 

 Borja Manzanares Zaldívar (ERC) 

 Maria Carmen Carrión Abellán (En Comú Podem) 

 Josep Vilas Melero (Junts per Mataró) 

 Rafael Pardo Fernández (Ciutadans)” 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
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Servei de Gestió Econòmica 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 6 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

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

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

MOROSITAT, CORRESPONENT AL TERCER 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 3r 
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: 

 
 
 
 

1.    Pagaments realitzats en el 3r trimestre  de 2019 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 41,13 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.573 pagaments, 
d’import global de 20.642.808,53 €. 
 
 
 

 
 
 

Durant el 3r trimestre de 2019, no s’han pagat interessos de demora. 
 

 
 
 

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 37,98 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.157 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 6.307.739,77 €. 
 

 
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

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

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

 

 

6  - 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 DEL 3R TRIMESTRE 2019 

DEL PLA D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DE 

2012 I APROVADA LA SEVA REVISIÓ PEL PLE DEL 25 DE 

SETEMBRE DE 2013. 

 

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.  
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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  es va acollir 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.  
 
El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics ha 
adoptat un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en 
l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 
amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant, 
FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament 
s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara. 
Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha 
estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019 i està pendent d’emetre-la al Ministeri. 
Per tant, els seus imports actualitzats, no han estat introduïts per aquest seguiment.  

 
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: 
 
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. 
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 i 8 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

 

7  - APROVACIÓ D’ UNA APORTACIÓ A PUMSA PER COMPENSAR 

RESULTATS NEGATIUS ’EXERCICIS ANTERIORS MITJANÇANT LA 

CANCEL·LACIÓ DEL SALDO PENDENT DELS PRÉSTECS 

PARTICIPATIUS. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets: 
 

L’Ajuntament és titular del 100%, soci únic, de PUMSA. 
 
PUMSA ha tancat l’exercici 2018 amb uns resultats negatius d’exercici anteriors de -
25.048.361,09€, 
 
L’ajuntament de Mataró va aprovar en data 06 de juny de 2013, l’atorgament de dos préstecs 
participatius d’imports 11.286.091,50€ a favor de GINTRA i 9.608.134,10€ a favor de 
PUMSA. 
 
En data 19 de desembre de 2013, el Ple aprova un nou préstec a favor de PUMSA 
d’1.915.296,60€ fins el 09 de gener de 2024.   
 
El 18 de febrer de 2014, s’entra en el Registre Mercantil de Barcelona l‘escriptura notarial 
corresponent a la Fusió per absorció, en la qual PUMSA és la societat absorbent i GINTRA 
l’absorbida.  
 
En data 16 de juny de 2013 i 21 de desembre de 2015, s’han realitzat amortitzacions parcial 
per import de 3.619.075€ i 3.400.000€ respectivament.  
 
En conseqüència amb tot l’exposat fins ara, el saldo pendent a retornar dels préstecs 
participatius és de 15.790.447,30€. 
 
L’elevat volum d’endeutament de la Societat ha provocat que l’Ajuntament de Mataró hagi de 
fer anualment aportacions significatives per garantir l’equilibri econòmico-financer. Les 
projeccions i necessitats de tresoreria de la societat,  contemplades en el contracte programa 
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vigent amb una projecció temporal de 2019-2022, mostren que PUMSA no tindrà capacitat 
econòmica ni financera de retorn dels préstecs al seu venciment. 
 
De tot l’anterior, i tenint en compte que PUMSA no té capacitat econòmica-financera de 
retorn dels préstecs i que a més,  
 

- PUMSA té un resultats negatius d’exercicis anteriors de -25.048.361,09€ 
- PUMSA forma part del grup Ajuntament. El balanç i el compte de resultats consolidat 

no es veu afectat, ja que és una operació que s’acaba eliminant.  
- La seva cancel·lació no implica canvis substancials en el balanç ni en el resultat de 

l’Ajuntament. 
- És una operació que no  genera fluxes de tresoreria ni afecta al pressupost. 

 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció, 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 
4949/2018, de data 18 de juny de 2018, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER- Realitzar una aportació de socis de 15.790.447,30€ destinat a compensar pèrdues 
d’exercicis anteriors.  Aquesta aportació es realitza mitjançant la cancel·lació total i 
anticipada en aquest exercici 2019, dels tres préstecs participatius que l’Ajuntament té 
atorgats a la societat PUMSA per un import total pendent de 15.790.447,30€. L’esmentada 
cancel.lació suposarà un increment dels fons propis de PUMSA per la mateixa quantitat.  

 
SEGON - Comunicar aquesta proposta a PUMSA i als altres serveis interessats.” 

 
 
 

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

seu vot afirmatiu al punt 7 entenent que és una operació que no suposa cap moviment de 

caixa ni cap canvi en el passiu de l’Ajuntament, i que suposa una reclassificació comptable 

que no fa variar el patrimoni net de la casa. 

En caso de declaración de insolvencia de PUMSA, ambos créditos serían considerados 

como subordinados y, por tanto, la devolución de dicha aportación sería la misma, nula o 

tendiente a nula. Por ello, al ser una mera reclasificación contable sin efectos económicos o 

financieros, vamos a votar afirmativamente.  

 

 

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

companys i dirigents presos polítics i exiliats i els desitja que ben aviat puguin tornar a casa. 
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Respecte al punt que s’està tractant, opina que potser era més adequat tractar-lo a la Junta 

General de PUMSA.  

No obstant això, m’agradaria recordar la necessitat de portar a terme un treball que 

pràcticament està acabat i que és la reformulació dels objectius de PUMSA i la seva 

aprovació i, hipotèticament també, el que s’havia parlat de canviar-li el nom.  

Finalment, ara que la situació econòmica ha canviat, caldria impulsar la realització de tots els 

actius de PUMSA que no són essencials ni per a PUMSA ni per a la ciutat a fi d’accelerar la 

reducció del deute. 

 

 

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

Mobilitat, recorda que s’ha integrat treballadors de grues i de parquímetres, que s’està 

acabant de redactar el conveni i que, per tant, ja no es trigarà gaire a presentar la proposta 

de reformulació. 

Vull recordar també que les dues qüestions que hem aprovat avui (la cancel·lació dels 

préstecs participatius i la dació en pagament) i l’actual situació de PUMSA, que estem a un o 

dos anys de no tornar a fer aportacions d’aquesta naturalesa, diu molt de les decisions 

encertades que es van prendre a partir del 2012-2013.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   
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8 - ACCEPTAR LA TRANSMISSIÓ DE QUATRE IMMOBLES DE 

PUMSA EN CONCEPTE DE DACIÓ EN PAGAMENT A 

L’AJUNTAMENT. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Atesos els informes justificatiu de l’interventor municipal i l’econòmic de la Cap del Servei de 
Gestió Econòmica, relatius a l’assumpte de referència (i incorporats a l’expedient 
administratiu), en resulta el següent:  
 

- El Ple de l’Ajuntament de Mataró, per acord de data 7 de març de 2019, aprovà el 
contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i la societat municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) pel període 2019-2022. Dins aquest marc 
s’encabeixen, entre d’altres relacions, les tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que 
es deriven de la gestió dels serveis que s’han encomanat.  
 

- Donades les projeccions de les necessitats de tresoreria de PUMSA, aquesta preveié 
que al llarg de l’exercici 2019 necessitaria un import total de 4.387.083 euros, dels 
quals, 2.434.363 euros corresponien al pagament de l’última quota del deute contret 
amb FCC per les obres de construcció de l’edifici del Rengle, i la resta, 1.952.720 
euros, obeïen a necessitats de tresoreria per a fer front al reemborsament del servei 
del deute de l’empresa. 
 

- En data 30 de gener de 2019 PUMSA sol·licità a l’Ajuntament de Mataró un ajut de 
caixa per un import de 4.387.083 euros, per poder fer front a les seves projeccions de 
necessitats de tresoreria durant l’any 2019 (abans citades). L’Ajuntament de Mataró, 
per Decret número 584/2019, de data 6 de febrer de 2019, atorgà a PUMSA un ajut de 
caixa per import de 4.387.083 euros a reemborsar en un període de 12 mesos a 
comptar des de la data del seu atorgament (expedient número 5953/2019). 
 

- Degut a la demora d’algun projecte d’urbanització i amb la impossibilitat de facturar les 
corresponents quotes urbanístiques, PUMSA ha vist incrementada la seva necessitat 
de tresoreria. Per aquest motiu PUMSA ha anat sol·licitant a l’Ajuntament de Mataró 
diversos ajuts de caixa: un per 1.287.800€ (expedient 40361/2019) i un per 540.422€ 
(expedient 45879/2019) i que han estat atorgats mitjançant Decret 7475/2019, de data 
26 de setembre, i Decret 8589/2019, de data 31 d’octubre. En conseqüència el deute 
contret (pendent de retornar), per PUMSA amb l’Ajuntament de Mataró durant 
l’exercici 2019 és 6.215.305€. 
 

- Les projeccions i necessitats de tresoreria, en el marc del contracte programa vigent, 
evidencien que PUMSA no té capacitat econòmica ni financera per poder liquidar el 
deute contret en efectiu.  
 



 17 

- Amb motiu d’aquesta situació, l’Ajuntament de Mataró i PUMSA han convingut la 
transmissió a l’Ajuntament de Mataró de diversos immobles, tal i com han dut a terme 
en exercicis anteriors, mitjançant una operació de dació en pagament de deute.  
 

- Els immobles afectats per aquesta operació, que s’identifiquen a sota, i respecte els 
quals s’ha realitzat la seva valoració, en comparativa de taxacions de mercat, i 
respecte les quals en resulten les quanties següents: 

 
1.- Entitat Vint. Local número 1.5, situat a la Planta Primera de l’edifici a Mataró, 
Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9618, al 
volum 3454, llibre 173, foli 124. 
Valoració en 877.000 euros. 
2.- Entitat Vint-i-u. Local número 1.6, situat a la Planta Primera de l’edifici a 
Mataró, Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9619, al 
volum 3454, llibre 173, foli 127. 
Valoració en 893.000 euros. 
3.- Entitat Vint-i-dos. Local número 1.7, situat a la Planta Primera de l’edifici a 
Mataró, Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9620, al 
volum 3454, llibre 173, foli 130. 
Valoració en 1.213.000 euros. 
4.- Entitat Fàbrica Minguell  
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, finca 14618, 
al volum 3622, llibre 366, foli 126, inscripció 1. 
Valoració en 1.685.556 euros. 

 
- Els immobles del sector “El Rengle” tenen càrrega hipotecària, la qual ascendeix a un 

import total de 239.389,79 euros. 
PUMSA s’obliga a la cancel·lació d’aquests préstecs, amb caràcter previ a la 
transmissió. 
 

- L’import d’aquesta operació, per tant, és de 4.668.556 euros.  
 

- El pressupost de l’Ajuntament disposa de crèdit suficient per a l’adquisició d’aquests 
actius i, a la vegada, saldar part del deute pendent de PUMSA envers l’Ajuntament. 
 

- Considerant que amb aquesta operació de dació en pagament de deutes PUMSA 
haurà retornat a l’Ajuntament, part del deute total contret durant l’exercici 2019, en el 
sentit de que haurà retornat a l’Ajuntament 4.668.556€ del deute total contret durant 
l’exercici 2019, de 6.215.305€, i li restarà pendent de retornar 1.546.749€. Per la qual 
cosa es produeix l’extinció total del deute contret per PUMSA de 4.387.083€ (ajut 
inicialment atorgat per l’Ajuntament en data 30 de gener de 2019) i l’extinció parcial 
(per un import de 281.473€) del deute contret amb l’ajut atorgat de 540.422€, restant 
pendent 258.949€. 

 
Per tant, la voluntat municipal d’incorporar els immobles descrits és conjuntural a l’aportació 
dinerària que es realitza a favor de la societat municipal. L’objectiu principal és cercar una 
contraprestació a les aportacions fetes per l’Ajuntament, tot cercant immobles que segons la 
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seva valoració, característiques i aprofitament siguin compatibles amb les finalitats de les 
polítiques municipals. Per tant, la finalitat d’adquirir a títol onerós aquests immobles i 
incorporar-los al patrimoni municipal no ve motivada per satisfer les necessitats d’un 
determinat servei o per les limitacions del mercat immobiliari, sinó per procurar una 
contraprestació a aquesta aportació dinerària.  
 
Resultant, per tant, que estem davant una transmissió del dret de propietat a través de la 
qual s’efectua una anomenada, jurídicament, dació en pagament. Aquesta figura requereix la 
voluntat de les parts de dur-la a terme per a la satisfacció d’un dèbit pendent. De tal forma 
que el creditor, l’Ajuntament, accedeix a rebre del deutor, PUMSA, determinats béns de la 
seva propietat, el domini del qual se li transmet per a aplicar-lo a l’extinció total del crèdit 
(cert i líquid). 
 
 
Les finques objecte de la present operació de transmissió són les següents: 
 

1.- Entitat Vint. Local número 1.5, situat a la Planta Primera de l’edifici a Mataró, Illa 
III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en pagament 
de deutes. (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106). 
PUMSA és titular del 25,176% del ple domini per títol de permuta. (permuta-4ª, 
Mataró, A. Rodríguez, 080208) 

 
Respon a les següents dades: 

 
“URBANA: ENTITAT VINT.- LOCAL NÚMERO 1.5, situat a la PLANTA PRIMERA 
de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, que forma xamfrà amb la 
Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes d’Estrach. Te accés pel nucli 1 
de l’edifici, que té sortida exterior al Passatge comunitari codi 914, núm. 4. Té 
una superfície de 671,70 metres quadrats construïts; 637,43 metres quadrats 
útils i 736,28 metres quadrats inclosa la part proporcional d’elements comuns. 
AFRONTA: pel davant, segons es mira a l’edifici des del carrer codi 913, amb 
espai de doble alçada del local 0.5 i amb vol de la rampa de l’aparcament; per la 
dreta, amb el nucli 1 d’accés a l’edifici i vol del passatge comunitari codi 914; 
pel fons amb vol de l’espai comunitari l’edifici que dona a la carretera de 
Barcelona, i per l’esquerra amb local 1.4.Coeficient en l’edifici: 3,42 per cent.” 

 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9618, al 
volum 3454, llibre 173, foli 124. 

 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0021MO 
 

  
2.- Entitat Vint-i-u. Local número 1.6, situat a la Planta Primera de l’edifici a Mataró, 
Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en pagament 
de deutes. (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106). 
PUMSA és titular del 25,176% del ple domini per títol de permuta. (permuta-4ª, 
Mataró, A. Rodríguez, 080208) 
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Respon a les següents dades: 
 

“URBANA: ENTITAT VINT-I-U.- LOCAL NÚMERO 1.6, situat a la PLANTA 
PRIMERA de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, que forma xamfrà 
amb la Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes d’Estrach. Te accés pel 
nucli 2 de l’edifici, que té sortida exterior al Passatge comunitari codi 914, núm. 
18. Té una superfície de 822,59 metres quadrats construïts; 786,68 metres 
quadrats útils i 908,68 metres quadrats inclosa la part proporcional d’elements 
comuns. AFRONTA: pel davant, segons es mira a l’edifici des del carrer codi 
913, amb vol de l’espai comunitari de l’edifici que dona l’esmentat carrer; per la 
dreta, amb nucli número 2 d’accés a l’edifici, per on té l’entrada i vol del 
passatge comunitari codi 914; pel fons amb l’espai de doble alçada del local 0.5 
i per l’esquerra amb local 1.7 i amb vol de la rampa d’aparcament. Coeficient en 
l’edifici: 4,23 per cent.” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9619, al 
volum 3454, llibre 173, foli 127. 
 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0022QP 
 
 
 
3.- Entitat Vint-i-dos. Local número 1.7, situat a la Planta Primera de l’edifici a Mataró, 
Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en pagament de 
deutes (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106) 
PUMSA és titular del 25.176% del ple domini per títol de permuta. (permuta -4ª, 
Mataró, A. Rodríguez, 080208) 
 
Respon a les següents dades: 
 
“URBANA: ENTITAT VINT-I-DOS.- LOCAL NÚMERO 1.7, situat a la PLANTA 
PRIMERA de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, que forma xamfrà 
amb la Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes d’Estrach. Te accés pel 
nucli 3 de l’edifici, que té sortida exterior al Passatge comunitari codi 915, núm. 
23. Té una superfície de 1.116,94 metres quadrats construïts; 1.083,12 metres 
quadrats útils i 1.251,09 metres quadrats inclosa la part proporcional 
d’elements comuns. AFRONTA: pel davant, segons es mira a l’edifici des del 
carrer codi 913, amb vol de l’espai comunitari de l’edifici que dona l’esmentat 
carrer; per la dreta, amb vol de la rampa de l’aparcament i local 1.6; pel fons 
amb l’espai de doble alçada del local 0.4 i nucli número 3, d’accés a l’edifici, per 
on té el seu accés i per l’esquerra amb vol del passatge comunitari codi 915. 
Coeficient en l’edifici: 5,82 per cent.” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9620, al 
volum 3454, llibre 173, foli 130. 
 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0023WA 
 
 



 20 

4.- Entitat Fàbrica Minguell  
 
PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol d’adjudicació  
 
Respon a les següents dades: 
 
“URBANA: Clau 6b16: subzona de dotacions i serveis privats de nova creació 
“Fàbrica Minguell”. Sostre màxim mil sis-cents cinquanta-un metres quadrats 
st. SUPERFÍCIE: cinc-cents seixanta-dos metres quadrats. DESCRIPCIÓ 
REGISTRAL: Parcel·la de terreny aproximadament rectangular que conforma la 
parcel·la núm. u del projecte de Reparcel·lació de la UA – “Quintana–
Puigblanch”. S’hi troba una de les naus de la fàbrica Minguell, de planta baixa i 
tres plantes pis, inclosa en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró i que s’ha de conservar segons planejament vigent. LÍMITS: Nord: en 
línia quebrada amb la finca resultant de cessió municipal, clau V/Ca, de parcs i 
jardins urbans amb possibilitat d’aparcament en el subsol. Sud: amb els patis 
de les cases de la mateixa illa que tenen l’accés pel carrer Sant Ramón. Est: en 
línia recta de catorze metres seixanta-cinc metres, amb finca resultant tres del 
Projecte de Reparcel·lació de la UA-78 “Quintana-Puigblanch” adjudicada en 
proindivís a Inmobiliaria Teluro, SA i COPCISA INMOBILIARIA, SL Oest: en línia 
recta de setze metres noranta centímetres amb el carrer Pascual Madoz” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, finca 14618, al 
volum 3622, llibre 366, foli 126, inscripció 1. 
 
Referència cadastral: 4293704DF5949S0001JX 
 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 
4949/2018, de data 18 de juny de 2018, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Adquirir a títol onerós les finques de titularitat de Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA, que es detallen a continuació: 
  

1.- Entitat Vint. Local número 1.5, situat a la Planta Primera de l’edifici a 
Mataró, Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en 
pagament de deutes. (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106). 
PUMSA és titular del 25,176% del ple domini per títol de permuta. 
(permuta-4ª, Mataró, A. Rodríguez, 080208) 

 
Respon a les següents dades: 

 
“URBANA: ENTITAT VINT.- LOCAL NÚMERO 1.5, situat a la PLANTA 
PRIMERA de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, que forma 
xamfrà amb la Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes d’Estrach. 
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Te accés pel nucli 1 de l’edifici, que té sortida exterior al Passatge 
comunitari codi 914, núm. 4. Té una superfície de 671,70 metres 
quadrats construïts; 637,43 metres quadrats útils i 736,28 metres 
quadrats inclosa la part proporcional d’elements comuns. AFRONTA: 
pel davant, segons es mira a l’edifici des del carrer codi 913, amb espai 
de doble alçada del local 0.5 i amb vol de la rampa de l’aparcament; per 
la dreta, amb el nucli 1 de l’accés a l’edifici i vol del passatge comunitari 
codi 914; pel fons amb vol de l’espai comunitari de l’edifici que dona a 
la carretera de Barcelona, i per l’esquerra amb local 1.4.Coeficient en 
l’edifici: 3,42 per cent.” 

 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9618, 
al volum 3454, llibre 173, foli 124. 

 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0021MO 
 

  
2.- Entitat Vint-i-u. Local número 1.6, situat a la Planta Primera de l’edifici a 
Mataró, Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en 
pagament de deutes. (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106). 
PUMSA és titular del 25,176% del ple domini per títol de permuta. 
(permuta-4ª, Mataró, A. Rodríguez, 080208) 
 
Respon a les següents dades: 

 
“URBANA: ENTITAT VINT-I-U.- LOCAL NÚMERO 1.6, situat a la PLANTA 
PRIMERA de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, que forma 
xamfrà amb la Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes d’Estrach. 
Te accés pel nucli 2 de l’edifici, que té sortida exterior al Passatge 
comunitari codi 914, núm. 18. Té una superfície de 822,59 metres 
quadrats construïts; 786,68 metres quadrats útils i 908,68 metres 
quadrats inclosa la part proporcional d’elements comuns. AFRONTA: 
pel davant, segons es mira a l’edifici des del carrer codi 913, amb vol de 
l’espai comunitari de l’edifici que dona l’esmentat carrer; per la dreta, 
amb nucli número 2 d’accés a l’edifici, per on té l’entrada i vol del 
passatge comunitari codi 914; pel fons amb l’espai de doble alçada del 
local 0.5 i per l’esquerra amb local 1.7 i amb vol de la rampa 
d’aparcament. Coeficient en l’edifici: 4,23 per cent.” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9619, 
al volum 3454, llibre 173, foli 127. 
 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0022QP 
 
 
3.- Entitat Vint-i-dos. Local número 1.7, situat a la Planta Primera de l’edifici a 
Mataró, Illa III.1-3, sector “El Rengle”,  
PUMSA és titular del 74,834% del ple domini per títol d’adjudicació en 
pagament de deutes (adjudicació-1ª, Mataró, El Rengle, 131106) 
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PUMSA és titular del 25.176% del ple domini per títol de permuta. (permuta -
4ª, Mataró, A. Rodríguez, 080208) 
 
Respon a les següents dades: 
 
“URBANA: ENTITAT VINT-I-DOS.- LOCAL NÚMERO 1.7, situat a la 
PLANTA PRIMERA de l’edifici a Mataró, Illa III. 1-3, sector “El Rengle”, 
que forma xamfrà amb la Carretera de Barcelona “NII” i el Carrer Caldes 
d’Estrach. Te accés pel nucli 3 de l’edifici, que té sortida exterior al 
Passatge comunitari codi 915, núm. 23. Té una superfície de 1.116,94 
metres quadrats construïts; 1.083,12 metres quadrats útils i 1.251,09 
metres quadrats inclosa la part proporcional d’elements comuns. 
AFRONTA: pel davant, segons es mira a l’edifici des del carrer codi 913, 
amb vol de l’espai comunitari de l’edifici que dona l’esmentat carrer; per 
la dreta, amb vol de la rampa de l’aparcament i local 1.6; pel fons amb 
l’espai de doble alçada del local 0.4 i nucli número 3, d’accés a l’edifici, 
per on té el seu accés i per l’esquerra amb vol del passatge comunitari 
codi 915. Coeficient en l’edifici: 5,82 per cent.” 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9620, 
al volum 3454, llibre 173, foli 130. 
 
Referència cadastral: 2875307DF5927N0023WA 
 
 
 
4.- Entitat Fàbrica Minguell  
 
PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol d’adjudicació  
 
Respon a les següents dades: 
 
“URBANA: Clau 6b16: subzona de dotacions i serveis privats de nova 
creació “Fàbrica Minguell”. Sostre màxim mil sis-cents cinquanta-un 
metres quadrats st. SUPERFÍCIE: cinc-cents seixanta-dos metres 
quadrats. DESCRIPCIÓ REGISTRAL: Parcel·la de terreny 
aproximadament rectangular que conforma la parcel·la núm. u del 
projecte de Reparcel·lació de la UA – “Quintana–Puigblanch”. S’hi troba 
una de les naus de la fàbrica Minguell, de planta baixa i tres plantes pis, 
inclosa en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i que 
s’ha de conservar segons planejament vigent. LÍMITS: Nord: en línia 
quebrada amb la finca resultant de cessió municipal, clau V/Ca, de 
parcs i jardins urbans amb possibilitat d’aparcament en el subsol. Sud: 
amb els patis de les cases de la mateixa illa que tenen l’accés pel carrer 
Sant Ramón. Est: en línia recta de catorze metres seixanta-cinc 
centímetres, amb finca resultant tres del Projecte de Reparcel·lació de 
la UA-78 “Quintana-Puigblanch” adjudicada en proindivís a Inmobiliaria 
Teluro, SA i COPCISA INMOBILIARIA, SL. Oest: en línia recta de setze 
metres noranta centímetres amb el carrer Pascual Madoz” 
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Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, finca 
14618, al volum 3622, llibre 366, foli 126, inscripció 1. 
 
Referència cadastral: 4293704DF5949S0001JX 

 
 
L’import que es fixa per aquesta operació, d’acord amb els valors de  taxació corresponents i 
obrants a l’expedient, és de QUATRE MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA VUIT MIL CINC-
CENTS CINQUANTA SIS EUROS (4.668.556€) 
 
SEGON.- Acordar que la incorporació al patrimoni municipal dels immobles referits al punt 
anterior es realitza en concepte de dació en pagament pels saldos que PUMSA té pendent 
de liquidar a l’Ajuntament de Mataró, per lo que el preu que s’ha fixat en concepte 
d’adquisició, és a dir, de QUATRE MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA VUIT MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA SIS EUROS 4.668.556€, serà retingut per l’Ajuntament i destinat a minorar el 
deute existent (dació en pagament de deutes). De tal manera es produeix l’extinció total del 
deute contret per PUMSA de 4.387.083€ (ajut inicialment atorgat per l’Ajuntament en data 30 
de gener de 2019) i l’extinció parcial (per un import de 281.473€) del deute contret amb l’ajut 
atorgat de 540.422€, restant pendent 258.949€ d’aquest últim ajut i la totalitat de l’ajut, 
concedit en data 19 de setembre de 2019, per un import de 1.287.800€. 
 
TERCER.- Acordar que la dació en pagament és procedent en tant que, al moment de 
formalització de la dació en pagament, la quantia que PUMSA deu a l’Ajuntament de Mataró 
és líquida i exigible. 
 
QUART.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit, documents comptables número 
12019000131506, per import de 2.983.000,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 
300000/92221E/62200 i número 12019000131507, per import de 1.685.556,00€, amb càrrec 
a la partida pressupostària 300000/92221M/62200, amb la denominació “Compra d’actius 
PUMSA” del projecte 9222110001 del pressupost municipal, per l’adquisició conjunta 
d’aquests immobles. 
 
CINQUÈ.- Facultar indistintament al l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró i/o al 
Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat per a que qualsevol d’ells, a títol 
individual, pugui subscriure tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al 
perfeccionament d’aquest acord. 
 
SISÈ.- Sol·licitar al Senyor Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions 
derivades de l’adopció dels presents acords. 
 
SETÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin del 
perfeccionament d’aquests acords 
 
VUITÈ.-. Notificar aquests acords a PUMSA i als serveis municipals afectats.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 

 

Servei d’Ingressos 

 

9 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI D'AUTOTAXIS DE MATARÓ PER A L'EXERCICI 2020 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Primer.- Antecedents 
 
En data 28 d’octubre de 2019 el Servei de Mobilitat va emetre un informe en el qual proposa 
l’aprovació de les següents modificacions de les tarifes del servei d’autotaxi de Mataró per a 
l’exercici 2020: 
 
“ 
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prop 2020

tarifa 1

Baixada bandera 4,30              
Quilòmetre recorregut 1,17              
Hora d'espera 21,81            
tarifa 2

Baixada bandera 5,30              
Quilòmetre recorregut 1,22              
Hora d'espera 21,96            
tarifa 3

Baixada bandera 8,30              
Quilòmetre recorregut 1,22              
Hora d'espera 21,96            
suplements

Avís telefònic 1,45              
Servei urbanitzacions 2,40              
Maleta o paquet 1,50              
Animals domèstics 1,75              
Més de 4 passatgers 3,10              

promig
metres primer salt 1.625            
segons primer salt T1 316                
segons primer salt T2 i T3 325                 
 
Tarifa 1: Feiners de 7 a 20 hores 
Tarifa 2 : Feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius. 
 
 Tarifa 3: Nits Especials: 
* Des de les 22 h del 23/06 fins les 8 h del 24/06 (Nit de Sant Joan) 
* Des de les 22 h del 27/07 fins les 8 h del 28/07 (Nit de les Santes) 
* Des de les 22 h del 24/12 fins les 8 h del 25/12 (Nit de Nadal) 
* Des de les 22 h del 31/12 fins les 8 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any) 
 
El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili, no és aplicable als serveis 
sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement. 
 
Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can 
Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa i el 
sector Riera de Mata situat a partir del  PK 648 de la carretera N-II i fins el final del terme 
municipal de Mataró. 
 
Suplement per Animals Domèstics: (queda a criteri del taxista l’acceptar dur animals).” 
 
Segon.- Fonaments jurídics 

 
El decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), disposa en els seus articles 297 i següents que en la reglamentació 
del servei públic que s’ofereix s’han de preveure els mecanismes de cobertura i a l’establir 
les tarifes s’ha de respectar la regla de la Unió Europea que prohibeix l’establiment 
d’aquestes quan no són equitatives. 
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Les tarifes han d’ésser suficients per a l’autofinançament dels servei i correspon al ple de 
l’entitat local aprovar la creació i la modificació de les tarifes dels serveis de la seva 
competència. 
 
La competència per l’aprovació de les tarifes proposades pels concessionaris dels serveis, 
és del ple de la Corporació. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions de les tarifes del servei d'autotaxis de Mataró per a 
l'exercici 2020. 
 
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió de Preus de Catalunya.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10, 11 i 12 per 

venir referits a temàtiques coincidents.  

 

10  - LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2018 DEL CONTRACTE DE LA 

GESTIÓ EN FORMA DE GESTIÓ INTERESSADA DEL SERVEI 

PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 

“MATARÓ BUS” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de gestió 
del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a favor de la l’empresa 
“Corporación Española de Transporte, SA”.  
 
Per informe de data 10 de juliol de 2019, de la cap del Servei de Mobilitat, d’acord amb el 
previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de condicions administratives, tècniques i 
econòmiques que regeixen la prestació del servei, es presenten els càlculs de liquidació del 
servei per a l’exercici 2018, i es proposa aprovar l’aportació municipal de servei Mataró Bus 
per a l’any 2018 d’import total 3.261.334,20 € i l’import de 522.623,28 € en concepte de 
liquidació definitiva de l’exercici 2018. 
 
Consta a l’expedient informe del Servei de Gestió Econòmica, amb el vistiplau de 
l’interventor general, el qual conclou: 
 

El cost del servei Mataró Bus durant l’exercici 2018 per a l’Ajuntament ha ascendit a 
3.261.334,20 €, el que constitueix un decrement del 1,48% respecte a l’exercici 2017. 
Aquest decrement es deu a que han augmentat més els ingressos que les despeses en 
relació a l’exercici 2017. 

 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 de 
gener a 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos, pels següents imports:  
 
Aportació municipal:  3.261.334,20 € 
Abonat a compte: 2.738.710,92 € 
Pendent d’abonar:    522.623,28 € 
 
SEGON: Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2018 de 7,66. 
 
TERCER: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 522.623,28 € en 
concepte de liquidació de l’exercici 2018, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 del 
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2018. (doc. O núm. 74706) 
 
QUART. Aprovar l’operació comptable AD/ núm. 74697 per import de 28.120,24 €.” 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda al 

senyor Teixidó que a Espanya no hi ha presos polítics, tal com reconeixen totes les 

institucions i països europeus.  

Respecto al punto 12, votaremos afirmativamente a la propuesta. No obstante, las mejoras 

que se han llevado a cabo en el Mataró Bus, si bien son mejoras que benefician a una parte 

de la población, nosotros hubiéramos empezado por mejorar otros aspectos, como la llegada 

del bus y la conexión de la ciudad con el Tecnocampus y el polígono del Rengle. Es un tema 

importante para la ciudad, ya que es una de las ciudades de más de 50.000 habitantes con 

los peores indicadores económicos. Debe de haber una conexión entre el centro, la 

universidad y el centro de empresas.  

Pero, como nos tiene acostumbrados este gobierno, todo aquello de lo que no puedan sacar 

un rédito electoral no se tiene en cuenta.  

Se nos comentó en una comisión que en el año 2021 se empezaría a estudiar si se 

conectaba de una manera razonable la ciudad con el Tecnocampus. Esperemos que así 

sea. 

 

 

 

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

considera que seria molt irresponsable oposar-se a la pròrroga del Mataró Bus, atès que es 

tracta d’un servei fonamental per a la ciutadania.  

No obstant això, com que ja portem des del 2013 amb les pròrrogues de Nadal, i no vull 

culpar exclusivament cap govern, ja comença a ser hora que aquesta ciutat encari aquest 

tema d’una manera decidida i ferma.  

Sabem que hi ha la comissió en marxa, on es debatran els plecs de condicions per al 

contracte definitiu del Mataró Bus, i sabem que hi juguen factors importants, com ara la 

modalitat de prestació del servei, de menor a major externalització, les despeses 

d’explotació, criteris d’eficiència, qualitat, riscos... I sabem que hi ha limitacions 

pressupostàries per part de l’Ajuntament.  

Tot això amb un Pla de Mobilitat que també està pendent d’aprovació. 

Nosaltres no ens hi oposarem, però esperem que ben aviat avancem en tots aquests temes 

d’una manera definitiva.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, coincideix amb 

el portaveu de Junts per Mataró en què s’ha produït un abús del recurs de les pròrrogues tot 

el mandat passat i ja veníem de pròrrogues anteriors. I, per tant, aquesta pròrroga ha de ser 

necessàriament l’última. No podem continuar així. 

Les millores que es plantegen ens semblen bé, però no totes. Les línies 1 i 2 són dues de les 

línies amb més passatge i és lògic que es reforcin, perquè de vegades es deixava gent a la 

parada per saturació. La recuperació del cap de setmana de les línies 4 i 7 també ens 

sembla bé. Però sí que tinc dubtes raonables respecte a la línia 4. És una línia que ara ja té 

una freqüència de 32-33 minuts. Si ampliem el recorregut per Joan Peiró, etc., amb uns 

carrers que habitualment hi ha col·lapse circulatori, fàcilment arribarem a una freqüència que 

rondarà els 40 minuts. Pensem que el plantejament és erroni. Nosaltres hauríem explorat la 

possibilitat d’ampliar línies per poder arribar al Tecnocampus i al Rengle, que, tal com està 

previst, no serà fins al 2021, com a mínim. 

Pel que fa al plec de condicions, no veiem del tot clara la impossibilitat que se’ns explica que 

l’Ajuntament hi pugui participar, amb una participació minoritària o condicionada pels plecs 

de condicions futurs quan sortim del Pla d’Ajust Comptable.  

Per tot plegat, malgrat les millores que es plantegen, ens hi abstindrem. 

 

 

 

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

Mobilitat, recorda que el servei del Mataró Bus està en xifres rècord. Estem en creixements 

interanuals de viatgers del 4,2%, i del 5% si parlem de viatgers de pagament. Han funcionat 

molt bé les dues targetes pròpies, la T-Rosa per als jubilats i pensionistes que no arriben a 

tenir el carnet blau, i la T-10 monomodal no integrada, un 20% més barata que la T-10 

integrada. 

Estem parlant que la T-Rosa representa el 7,8% del conjunt de viatges. I que la T-10 arriba 

al 12% de tots els viatges que es fan. I malgrat es tracta de tarifes socials, els ingressos han 

augmentat més enllà del previst per al 2019, gràcies a l’augment dels passatgers. A més, les 

enquestes de satisfacció diuen que és un servei molt valorat per la ciutadania. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 

 

 

11  -  LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’EXERCICI 2019 DEL 

CONTRACTE DE LA GESTIÓ EN FORMA DE GESTIÓ INTERESSADA 

DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 

VIATGERS “MATARÓ BUS” 

 

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 
“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. En data 13 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga del 
contracte amb Avanza Movilidad Urbana S.L. per a la gestió del servei de Mataró Bus de 
gener a setembre, amb la previsió que a 1 d’octubre de 2019 entraria en vigor el nou 
contracte per al servei de Mataró Bus.  
  
D’aquesta manera, la pròrroga del servei de Mataró Bus de gener a setembre de 2019 es va 
fer per un import total de 2.707.844,71 euros. L’aportació municipal prevista va ser la 
següent:   
  

 El 80% com avançament a compte d’aquest període per un total de 2.166.275,77 euros.  
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 I una liquidació prevista del 20%  per un total de 541.568,94 euros.  
  
3. Durant l’any 2019 s’han estat treballant de forma participada les noves característiques del 
servei a implementar amb el nou contracte, per aquest motiu l’Ajuntament, per continuar amb 
aquests treballs de millora del servei, va considerar oportuna una pròrroga del servei per als 
mesos d’octubre a desembre de 2019.  
  
4. La pròrroga del servei de Mataró Bus per a aquest període d’octubre a desembre es va 
aprovar per Ple de l’Ajuntament el 5 de setembre de 2019 per un total de 896.052,23 euros, 
resultant l’aportació municipal de la següent manera:  
  

 El 80% com avançament a compte d’aquest període per un total de 716.841,78 euros.  

 I una liquidació prevista del 20%  per un total de 179.210,45 euros.  
  
5. El mes de novembre de 2019, Avanza Movilidad Urbana SL ha presentat en el registre 
d’aquesta corporació la proposta de liquidació provisional de la subvenció del transport urbà 
de Mataró corresponent a l’exercici 2019, per un valor de l’aportació municipal provisional de 
355.681,91 €.  
  
6. Per informe de data 22/11/2019, la cap del Servei de Mobilitat exposa que aquest valor es 
coincident amb el resultat obtingut pel servei de Mobilitat, per la qual cosa proposa la seva 
aprovació. 
 
7. Consta a l’expedient informe del Servei de Gestió Econòmica amb el vistiplau de 
l’interventor general, que conclou: 
 
El crèdit del pressupost actual per l’exercici 2019, d’import 3.983.135,63 €, és suficient per 
cobrir la liquidació de l’exercici 2018, d’import 522.623,28 €; les entregues a compte del 80% 
del Pressupost 2019, quantificades en 2.883.117,55 € i la liquidació provisional de l’exercici 
2019, estimada en 355.681,91 € 
 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Autoritzar i disposar a favor d’Avanza Movilidad Urbana S.L. la quantitat de 
355.681,91 € en concepte de liquidació provisional de l’exercici 2019. La liquidació definitiva 
es calcularà durant el primer trimestre de 2020.   
 
SEGON. Aprovar els següents documents comptables, a càrrec de la partida 
720300/441110/47900 del pressupost municipal:  
  
ADO núm. 131281 per import de 355.681,91 euros  
AD_FUT/ núm. 131269 per import de 541.568,94 euros   
AD_FUT/ núm. 131270 per import de 179.210,45 euros “  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 

 

12  - APROVAR LA PRÒRROGA I EL PRESSUPOST DE 

L’APORTACIÓ MUNICIPAL PER AL 2020 DEL CONTRACTE DE LA 

GESTIÓ EN FORMA DE GESTIÓ INTERESSADA DEL SERVEI 

PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 

“MATARÓ BUS”. 

 

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 
“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. 
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5. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga fins el 30 de 
setembre de 2019. 
 
6. Per acord del Ple Municipal de data 05/09/2019 es va acordar la pròrroga fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
7. Avanza Movilidad Urbana S.L. ha presentat l’escrit en data 22/11/2019 en el que sol·licita 
la pròrroga per al proper any 2020 amb la incorporació de les següents millores: 
 

a) L1 i L2 incorporació d’un vehicle més a cadascuna de les línies reduint el temps de freqüència de 

19 a 15 minuts. 

b) L4 recuperació d’expedicions en cap de setmana i recuperació del recorregut per la Ronda de 

Joan Peiró i Ronda de Jaume Ferran. 

c) L7 recuperació d’expedicions en cap de setmana. 

 
8. Per informe de data 26/11/2019, la cap del Servei de Mobilitat, proposa: 
 

Primer: Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà 
col·lectiu, adjudicat a l’empresa CTSL Mataró Bus (actualment Avanza Movilidad 
Urbana, SLU) fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Segon: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró fins el 31 de 
desembre d’import total 3.882.923,19 €. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar a favor de Avanza Movilidad Urbana S.L. la quantitat de 
3.106.338,55 € en concepte d’abonament del 80% a compte del pressupost previst de 
l’aportació municipal per al període de gener a desembre de l’exercici 2020, en 11 
mensualitats de 258.861,55 € i 1 mensualitat de 258.861,50 €. 
 
Quart. Autoritzar i disposar a favor de Avanza Movilidad Urbana S.L la quantitat de 
776.584,64 € en concepte de previsió de liquidació del 20% de l’aportació municipal 
per al període de gener a desembre de l’exercici 2020. 

 
9. Consta a l’expedient informe del Servei de Gestió Econòmica amb el vistiplau de 
l’interventor general, que conclou: 
 

La pròrroga i el pressupost del Servei urbà de transport Mataró Bus que es preveu 
aprovar per l’exercici 2020 ascendeix a 3.882.923,19€. En el Marc pressupostari de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2020, es contempla per la prestació d’aquest Servei una 
consignació de 3.883.135,63 €. L’import de la pròrroga correspon al detall següent: 
3.106.338,55€ al 80% del pressupost previst per l’exercici 2020, i 776.584,64 € a la 
previsió de la liquidació de l’exercici 2020. 
 
Es condiciona l’aprovació del pressupost 2020 del Servei urbà de transport Mataró 
Bus, a l’existència del crèdit adequat i suficient a la partida 700300 441110 47900 del 
pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2020. En relació al Pressupost 
prorrogat d’import 3.883.135,63 € hi hauria crèdit adequat i suficient per atendre la 
pròrroga i el Pressupost 2020. 
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10. Consta igualment informe de la cap de Gestió Jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions relatiu a la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat pel Servei gestor. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen la present 
contractació preveu la possibilitat de pròrroga en 5 anys addicionals si es compleixen les 
condicions de la clàusula 20 i l’Annex 7, on es requereix d’una evolució favorable de les 
enquestes de qualitat del servei: IQP (Índex de Qualitat Percebuda) i IQM (Índex de Qualitat 
Mesurable). 
 
El Servei de Mobilitat informa que els valors aconseguits en els dos índexs superen la nota 
de 5, i la seva evolució és estable, sense que denoti un comportament marcadament negatiu, 
per la qual cosa informa favorablement la procedència d’aprovar la pròrroga. 
 
2. La clàusula 37ena del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regeixen la contractació, regula la formació del pressupost anual previ de la prestació del 
servei. 
 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
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, adjudicat a l’empresa CTSL Mataró Bus (actualment Avanza Movilidad Urbana, 
SLU) fins el 31 de desembre de 2020. 
 
SEGON: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró fins el 31 de 
desembre d’import total 3.882.923,19 €. 
 
TERCER: Autoritzar i disposar a favor de Avanza Movilidad Urbana S.L. la quantitat de 
3.106.338,55 € en concepte d’abonament del 80% a compte del pressupost previst de 
l’aportació municipal per al període de gener a desembre de l’exercici 2020, en 11 
mensualitats de 258.861,55 € i 1 mensualitat de 258.861,50 €, a càrrec de la partida 
720300/441110/47900 del pressupost municipal que s’aprovi per l’ exercici 2020. ( doc. 
AD_FUT núm. 131379) 
 
QUART. Autoritzar i disposar a favor de Avanza Movilidad Urbana SL la quantitat de 
776.584,64 € en concepte de previsió de liquidació del 20% de l’aportació municipal per al 
període de gener a desembre de l’exercici 2020, a càrrec de la partida 720300/441110/47900 
del pressupost municipal que s’aprovi per l’ exercici 2020. ( doc. AD_FUT núm. 132118) 
 
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 els pressuposts 
municipals que s’aprovin per a l’exercici 2020.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 

 
 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

 

13  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 

NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

MPG-106, RELATIVA AL TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS 

D’EDIFICACIÓ I D’ÚS I ART. 52 I 53 DEL TÍTOL I. 

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

Professional. presenta la proposta següent:  

 
 

“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del Pla general d’ordenació MPG-106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns 
d’edificació i d’ús i art. 52 i 53 del Títol I, a fi de facilitar l’aplicació de la normativa en la 
informació dels projecte d’obres per la concessió de llicències urbanístiques.  
 
La modificació de la normativa proposada canvia 20 articles dels 325 actuals, dels quals 2 
articles són del Títol I. Disposicions generals i 18 articles del Títol II. Paràmetres comuns 
d’ordenació i ús, i la Disposició addicional Cinquena. 
 
Els articles modificats són dels més utilitzats alhora d’informar els projectes d’obres, relatius 
als paràmetres comuns de qualsevol zona del Pla general, i l’objectiu principal és depurar 
alguns aspectes que són confusos o que necessiten aclariments. 
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Els aspectes a clarificar que proposa la modificació bàsicament són: 
 

- Per l’autorització d’obres i usos en volums disconformes, s’aclareix que les condicions 
bàsiques del planejament són les determinacions sobre sostre màxim, número de plantes 
i ocupació, d’acord amb el que determina la legislació urbanística vigent.  

- Actualitzar la definició de parcel·la segons el RD 7/2015 del Text refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació urbana.  

- Anul·lar la particularitat de l’alçada reguladora màxima que afecta als edificis industrials 
amb coberta inclinada i equiparar-la a la resta dels edificis. 

- Establir que la cota referida a carrer del forjat de la planta baixa es pren per la cara 
inferior o superior del mateix, segons es mesuri per sobre o per sota de la rasant de la 
vorera en l’alineació de vial. 

- Donar flexibilitat per acabar d’adaptar la planta baixa de parcel·les on el front a carrer té 
certa longitud i el pendent és superior al 8%. 

- Admetre entitats independents en zones qualificades de pati d’illa sempre i quan siguin 
fronts secundaris de les parcel·les i que les instal·lacions quedin relacionades amb el cos 
principal de l’edifici que queda definit pel front principal i la fondària edificable. 

- Definir que l’alçada mínima de la planta baixa es mesura de forjat a forjat estructural amb 
la finalitat de permetre que si l’ús és el d’habitatge es pugui col·locar un terra tècnic que 
disminueixi l’alçada lliure, per millorar la privacitat al carrer i aconseguir un estalvi 
energètic per calefactar i/o refrigerar el menor volum que representa.  

- Permetre que les construccions en el pati de la planta baixa resultant de la prolongació 
de la mateixa planta baixa de l’edifici, disposin d’una alçada lliure inferior o superior 
depenent de l’ús que es vulgui portar a terme, sempre tenint en compte que no es poden 
minvar les condicions d’il·luminació i ventilació dels veïns. 

- Permetre que en els edificis que no esgoten el nombre de plantes permeses pel 
planejament, l’última planta pis es pugui fer amb coberta inclinada sense complir amb les 
condicions de planta sota coberta pel que respecta al volum màxim permès i la vinculació 
obligada amb la planta pis inferior, i poden tenir puntualment alçades inferiors a 2,50 m. 

- Eliminar la restricció de que els elements tècnics d’instal·lacions s’hagin de situar a 3 m 
dels plans de façana sempre i quan aquests estiguin dins dels 45º del volum teòric definit 
pels mateixos criteris del volum màxim de l’edifici. 

- Permetre que les parets mitgeres amb diferència superior a dues plantes, en el cas de 
diferència d’alçades, no s’hagin de retirar 3m per obrir finestres sinó el mínim que marca 
el Codi Civil (1 m), degut que en determinades parcel·les ha representat una pèrdua 
important de volum que es pot edificar. 

- Permetre que els cossos sortints situats en l’última planta edificada puguin tenir elements 
sortints de dimensió màxima de vol igual al dels cossos sortints.   

- Definir que els usos dotacionals educatiu i administratiu públic formen part dels usos 
terciaris únicament a efectes de transformació d’usos. 

- Nou redactat de la disposició addicional cinquena per aclarir que la superfície obligatòria 
destinada a traster dels habitatges inferiors a 50 m2 no ha de ser necessàriament 
independent. 
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La proposta de canvis de la normativa no comporta cap modificació del règim urbanístic del 
sòl que obligui a la suspensió de tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística 
ni de llicències urbanístiques, en quant no hi determinacions en la classificació, la qualificació 
en zones o sistemes, ni la inclusió en un sector de planejament urbanística derivat o en un 
polígon d’actuació urbanística, d’acord amb els articles 24 i 73 de Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 26.1.b) del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana; els articles 24, 59, 73, 
85, 96 i 108 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; els articles 23 i 119.2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme, i els article 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, proposo al Ple de l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla 
general d’ordenació MPG-106 relativa al Títol II. Paràmetres comuns d’edificació i d’ús i art. 
52 i 53 del Títol I, que té per finalitat aclarir aspectes confusos  a fi de facilitar l’aplicació de la 
normativa en la informació dels projecte d’obres per la concessió de llicències urbanístiques. 
 
Segon.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.   
 
Tercer.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, emetin 
informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, fa esment de la 

necessitat d’abordar al més aviat possible la revisió del Pla General. Ja hem rebut una 

convocatòria per fer una primera reunió per part del regidor d’Urbanisme i nosaltres pensem 

que aquest és el camí. 

 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) 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).    

   

 
 

Llicències d’Obres i Activitats 
 

14  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

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

proposta següent: 

 

“En data 25.11.2019 s’ha emès la proposta al  Ple de l’Ajuntament per l’adopció, si s’escau, 
dels següents: 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública 
d’acord amb l’informe-proposta al·legacions al text de l’ordenança municipal de llicències 
urbanístiques per la Cap del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats de data 
20.11.2019. 
 
Segon.- Estimar i estimar en part les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 
pública d’acord amb l’informe-proposta al·legacions al text de l’ordenança municipal de 
llicències urbanístiques per la Cap del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats de 
data 20.11.2019, i en conseqüència modificar el text de l’ordenança aprovat inicialment. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques, 
modificant el seu articulat en el sentit d’incloure els canvis conforme a les al·legacions 
estimades i estimades en part i canvis detectats d’ofici d’acord amb l’informe de l’Assessora 
jurídica del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats de data 21.11.2019, i en 
conseqüència aprovar la refosa d’aquesta normativa que consta com a annex als presents 
acords. 
 
Quart.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut 
durant el tràmit d’informació pública i d’audiència. 
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Cinquè.- Publicar els presents acords i el text íntegre del text refós de l’Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província, tauler d’edictes de l’Ajuntament (web) i anunciar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 
se n’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords i el text íntegre del text refós de l’Ordenança a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 
 
En data 26.11.2019, es celebra la comissió informativa de desenvolupament urbà i 
econòmic, i s’acorda modificar el text de l’ordenança municipal de llicències amb dues 
modificacions: 
 

- Es detecta una errada material a la pàgina 20 punt 13, on diu: annex IV, hauria de dir annex 
II, donat que és aquest annex que regula la carta de colors, i no existeix l’annex IV. 
 
S’introdueix a la pàgina 34, referent a les comunicacions prèvies d’obres, la possibilitat de 
demanar una pròrroga. En concret es diu: “Les obres s’hauran de finalitzar en el termini 
màxim de tres sis mesos des de la data de la presentació. Transcorregut aquest termini 
caldrà presentar una nova comunicació prèvia.” Hauria de dir: “Les obres s’hauran de 
finalitzar en el termini màxim de tres sis mesos des de la data de la presentació. Abans de 
què hagi transcorregut aquest termini es podrà demanar una pròrroga de la  comunicació 
prèvia.” 
 
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.-  Mantenir la proposta al Ple per la seva aprovació efectuada en data 25/11/2019. 
 
Segon.- Afegir en el text per Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Llicències 
Urbanístiques, modificant el seu articulat en el sentit d’incloure els canvis introduïts a la 
comissió informativa de desenvolupament urbà i econòmic conforme següents: 
 

- Es detecta una errada material a la pàgina 20 punt 13, on diu: annex IV, hauria de dir annex 
II, donat que és aquest annex que regula la carta de colors, i no existeix l’annex IV. 
 

- S’introdueix a la pàgina 34, referent a les comunicacions prèvies d’obres, la possibilitat de 
demanar una pròrroga. En concret es diu: “Les obres s’hauran de finalitzar en el termini 
màxim de tres sis mesos des de la data de la presentació. Transcorregut aquest termini 
caldrà presentar una nova comunicació prèvia.” Hauria de dir: “Les obres s’hauran de 
finalitzar en el termini màxim de tres sis mesos des de la data de la presentació. Abans de 
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què hagi transcorregut aquest termini es podrà demanar una pròrroga de la  comunicació 
prèvia.” 
 

 

 

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

tècnics per la gran feina feta en la modificació d’aquesta ordenança municipal.  

Como bien dice la Sra. Moreno, hacía mucha falta esta modificación por los graves atrasos 

que había y las demoras en la gestión de las licencias. Incluso había llegado a ocurrir que 

había empresas que cambiaban de ubicación municipal por una demora en la gestión de las 

licencias. 

Votaremos afirmativamente a la aprobación por el gran trabajo que se ha hecho, aunque 

pensamos que es insuficiente y aún es necesario optimizar recursos técnicos y humanos en 

el Departamento de Licencias.  

Recojo la palabra de la Sra. Moreno de que nos mandaría las medidas que llevaría a cabo 

en el departamento. 

 

 

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

que avui es culmina la tramitació d’una modificació normativa respecte d’un àmbit, el de 

concessions de llicències, que porta molts anys arrossegant queixes i crítiques per part de 

molts sectors de la ciutat (particulars, emprenedors, promotors d’obra nova, empreses que 

gestionen el parc immobiliari, etc.). 

Després d’haver analitzat el text proposat, les esmenes dels professionals i les entitats, i 

d’haver mantingut converses amb operadors del sector, nosaltres no podem votar a favor 

d’una ordenança que per si sola, malgrat tota la feina feta pels tècnics municipals, no 

resoldrà el fet que aquest Ajuntament, en l’exercici de la seva competència de control de 

l’activitat constructiva, sigui capaç de revertir aquesta greu situació que requereix d’una 

reformulació integral del sistema.  

Pel que fa a la proposta normativa presentada, quant al seu plantejament, creiem que va en 

la bona direcció. Distingeix i defineix aquelles obres i actuacions que han d’estar sotmeses a 

un procediment administratiu més àgil que el d’una autorització i llicència prèvia, que 

possibilita que es pugui avançar en la comunicació prèvia.  
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Tanmateix, creiem que han estat poc ambiciosos en l’exploració de fórmules que realment 

agilitzin el servei, com seria l’aposta decidida per aprofitar els serveis que ens podrien donar 

col·legis oficials com a entitats homologades. Els col·legis d’arquitectes, aparelladors i 

enginyers podrien aportar molt en el capítol de la tramitació de les sol·licituds de les 

llicències. És veritat que existeix una referència a aquest règim de col·laboració per a la 

verificació i control de projectes a l’article 54 del text, però resulta molt testimonial i 

anecdòtic. Entenem que això no es durà a la pràctica. En realitat, això hauria de ser una via 

alternativa i voluntària al procediment que segueixen totes les llicències, que reduiria temps 

sense incrementar costos. És una llàstima que no hi hagi una concreció molt més decidida a 

aquest respecte. 

D’altra banda, els operadors que han estudiat el text han manifestat que la norma sovint 

descarrega responsabilitats de l’Administració sobre els tècnics i administrats, i no aporta 

solució a la problemàtica que estem patint. De fet, en molts casos pot empitjorar-la. 

La realitat és que la norma només és una part de tota aquesta problemàtica que paralitza 

l’activitat dels sectors econòmics claus de la ciutat. Cal una reformulació integral del sistema 

aprofitant els avantatges que ens ofereix el treball col·laboratiu, però també caldria 

redimensionar equips i departaments segons les noves exigències de la ciutat.  

 

 

 

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

que el diagnòstic que ha fet el seu grup i que coincideix amb el de molts professionals del 

sector, sobre els retards i problemes de funcionament del Departament de Llicències, difereix 

del diagnòstic que en fa l’Ajuntament i, per tant, la solució del Govern no és la que 

proposaria el seu grup. 

Nosaltres pensem que les dificultats que hi ha hagut aquests últims anys han sorgit a partir 

d’una interpretació excessivament orientada a la part jurídica sense prioritzar tant la 

interpretació tècnica. Aquesta interpretació jurídica explica que la solució adoptada pel 

Govern sigui la de mirar cap a l’ordenança que regula la concessió de llicències i modificar-

la. Segons el Govern municipal, el problema és principalment aquesta normativa i també una 

percepció que hi ha de manca de qualitat en la presentació de la documentació per part 

d’alguns usuaris. D’aquí que la resposta proposada sigui més marc normatiu i més 

ordenança.  
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Considerem que aquesta normativa el sector no la demanava ni la considerava necessària, i 

no resoldrà per si sola el problema estructural que hi ha en el Servei de Llicències i, a més, 

descarrega una part de la responsabilitat de l’Administració en tècnics i usuaris.  

Estem convençuts que hi ha un problema estructural i de processos en el Servei de 

Llicències. Un problema que s’inicia en la manca de pes dels criteris tècnics en front dels 

jurídics. La solució, pensem, passa per reforçar els criteris tècnics, paisatgístics, 

arquitectònics i urbanístics. El nostre enfoc s’hauria orientat cap a un canvi de la cultura 

organitzativa de l’equip i, per fer això, hauríem buscat la col·laboració de col·legis 

professionals per fer l’avaluació tècnica dels expedients i hauríem afrontat una indispensable 

reorganització tant de recursos tècnics com humans, inclosa la direcció del servei. 

Per tant, el nostre vot en aquest punt serà contrari. 

 

 

A la senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, li costa de 

creure que una ordenança que facilita la tramitació dels expedients i que n’agilitza la 

tramitació no sigui una eina positiva per aconseguir l’objectiu final de reducció dels temps 

d’atorgament.  

En tot cas, la modificació de l’ordenança, que era un requisit que s’exigia a nivell legal, 

perquè s’havia d’adaptar la normativa a la legalitat urbanística vigent, és una bona eina per 

atorgar flexibilitat als tràmits. 

Dit això, sabem que és insuficient per poder abordar un problema que no només és 

conjuntural sinó també estructural.  

Amb el Pla de Millora volem solucionar puntualment i abordar la conjuntura per posar-nos al 

dia amb tots els expedients, però també aprofundirem en uns canvis que seran estructurals. 

És a dir, poder fer una millora no només dels processos, sinó també en la informació que es 

fa arribar als usuaris i professionals i en la interacció que tindrem amb tots ells. De fet, ja 

s’han començat a fer reunions amb la intercol·legial, aparelladors, arquitectes..., que han 

estat en contacte directe amb els tècnics. És una feina que no queda aquí en l’ordenança, 

sinó que continuarà justament per aconseguir l’objectiu de poder escurçar els tràmits per a 

l’atorgament de les llicències.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

Abstencions: Cap. 

 

 

 

15  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 

CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DEL MÒDUL DE 

RESTAURANT DEL PASSEIG MARÍTIM. 

 
 

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

proposta següent: 

 
 

“Fets 
 
1.- En data 05.03.2004 la Direcció General de Costes de l’Estat notifica a l’Ajuntament de 
Mataró l’atorgament d’una concessió de domini públic per a l’ocupació de 300 m2 de béns 
de domini públic marítimo-terrestre amb la finalitat d’ubicar dos mòduls de serveis de tipus 
fix, de 150 m2 cadascun d’ells, a situar al passeig marítim de Mataró. Concretament i 
d’acord amb la clàusula primera del Plec de clàusules particulars i prescripcions d’aquesta 
concessió, el termini de la seva durada serà per un termini de quinze anys, a partir de la 
data de notificació al concessionari, això és fins el 05.03.2019. 

2.- Per acord del Ple en sessió de data 02.10.2003 s’incoa expedient per adjudicar la 
construcció i explotació de dos mòduls de servei de tipus fix al passeig marítim de Mataró; 
aprovant el plec de condicions, convocant licitació i sotmetent la contractació a la condició 
suspensiva del previ  atorgament de la concessió a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

3.- D’altra banda, per Decret d’Alcaldia núm. 6237 de 23.07.2019 es va resoldre acceptar la 
resolució del Director General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de 
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Territori i Sostenibilitat, de data 6 de juny de 2019, per la qual es resol MODIFICAR la 
concessió original de la resolució de 13 de febrer de 2004 a favor de l’Ajuntament de Mataró 
i ATORGAR la pròrroga de la concessió d’ocupació del domini públic maritimoterrestre que 
finalitza el 13 de maig de 2032. 

4.- En dates 05.11.2019 i 06.11.2019 es realitza inspecció al mòdul fix, i es constata que pot 
ser objecte de concessió la superfície de 159,00 m2, atès que s’exclou la superfície que 
ocupa l’estació transformadora. 

Fonaments de dret 

L’article 66 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens locals de Catalunya disposa, en el seu apartat primer, que “El projecte i 
el plec de clàusules administratives els aprova el ple de la corporació amb l'informe previ del 
secretari i de l'interventor, i s'han d'exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el BO de la 
província per un termini de 30 dies com a mínim, en el qual es poden formular reclamacions 
i al·legacions”, i continua en el seu apartat segon “En el mateix acord s’ha d’aprovar la 
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut 
el termini d'informació pública sense reclamacions o al·legacions”. 

L’aprovació del plec de clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes 
del Secretari o, en el seu cas, del titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic de la Corporació, i de l’Interventor. 

Per tant, correspon al Ple municipal l’aprovació dels plecs de condicions. 

D’acord amb el que estableix l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i l’article 214 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 cal trametre 
aquest expedient d’aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 
particulars que ha de regir el procediment per a l’atorgament de les concessions 
administratives de les instal·lacions propietat de l’Ajuntament, a la intervenció municipal, 
donat que s’han de fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al 
reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els 
ingressos i pagaments que en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels 
cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables 
en cada cas. L’informe de fiscalització prèvia de la intervenció, s’ha d’incorporar a 
l’expedient. 

L’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix 
que un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de dictar 
resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació. 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals respecte de les condicions del mòdul. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la lletrada sobre el procediment que ha de seguir per a 
l'adjudicació mitjançant concurs públic de la concessió demanial i l’informe emès sobre 
l’aspecte econòmioc i atès l’informe emès pel Servei d’Ingressos al respecte. 
 
 
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar el plec de clausules administratives particulars i el plec de clausules 
tècniques que han de regir la concessió demanail de l’ús privatiu del mòdul fix al passeoig 
marítim de Mataró, pel sistema de concurs. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i en el BO de la província per un termini de 
30 dies com a mínim, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el qual es poden formular 
reclamacions i al·legacions . 
 
TERCER.-Transcorregut 30 dies d’exposició al públic sense que hagin estat presentades 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament i es podrà procedir a inserir l’anunci de 
licitació. 
 
QUART.- Posterior a l’anunci de licitació, es convocarà la licitació per a l’adjudicació de les 
autoritzacions a què fa referència aquest acord, als efectes d’obrir un termini de vint dies 
naturals per a la presentació de propostes, a comptar a partir de l’endemà de la data de 
publicació en el BOP de l’anunci de licitació.” 

 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 
 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 

 
16  - CONVENI DE COL·LABORACIÓ I DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, COM A MUNICIPI  AFECTAT PEL 

PROJECTE L’HERÈNCIA DEL MARESME. RUTES TURÍSTIQUES PEL 

PATRIMONI CULTURAL DE LA COMARCA, A COFINANÇAR PEL 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA 

OPERATIU FEDER 2014-2020). 

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

proposta següent: 

 
 



 46 

“1 .- L’Ajuntament de Mataró té com objectiu estratègic la potenciació d’elements de 
dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat per tal que generin atracció de 
visitants amb la conseqüent generació de riquesa i posada en valor dels recursos 
patrimonials de Mataró. Així com, la promoció de la ciutat a l’exterior a través 
d’esdeveniments i activitats que es realitzen a la mateixa ciutat, ja sigui per iniciativa 
municipal o d’entitats i associacions.  

El Consell Comarcal del Maresme vol impulsar el projecte L’herència del Maresme. Rutes 
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca per posar en valor el patrimoni cultural i 
històric de la comarca mitjançant la creació de 6 rutes turístiques temàtiques que 
vertebraran un producte turístic sostenible, especialitzat i identitari. Incorporant actuacions 
sobre recursos singulars existents i una plataforma digital per a la difusió dels productes 
turístics creats i per a l’anàlisi del comportament dels usuaris per adaptar-se a les noves 
demandes. 

Per la qual cosa, el Consell Comarcal del Maresme va presentar sol·licitud de subvenció 
per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la 
comarca davant del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 
i 6, dins de l’actual convocatòria (Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, DOGC de data 
3 de setembre de 2018, núm. 7698). 

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya va notificar al Consell Comarcal del Maresme (registre d’entrada ENTRA 
2019/9298 de 7 de juny de 2019) la resolució definitiva de 4 de juny de 2019 (Resolució 
PRE/1527/2019, DOGC núm. 7892) per la qual se seleccionen les operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, que es beneficiari de cofinançament FEDER per l’operació esmentada 
per un import de 1.315.427,43 €, per a un total de despesa elegible final de 2.630.854,86 €, 
essent el Consell Comarcal del Maresme l’únic responsable econòmic davant de la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.  

L’ajuntament de Mataró, és un dels 27 ajuntaments de la comarca que ja han compromès la 
seva participació en el projecte, mitjançant escrit d’alcaldia de data 12 d’abril de 2018. Cada 
municipi participa en el finançament del conjunt del projecte de forma proporcional a les 
inversions efectivament realitzades en el seu territori i Mataró participarà en: 

- L’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / torres de guaita, 
defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil) i la instal•lació dels 
elements de senyalització de les 5 rutes al seu pas per la ciutat. 

- L’estudi i la instal·lació de senyalització del camí de Sant Jaume al seu pas per la ciutat.  

- La contractació de l’execució de les obres d’adequació d’un recurs singular. Mataró va 
presentar al projecte FEDER una actuació sobre un recurs singular existent, el projecte 
bàsic i d’execució per l’adequació de l’accessibilitat del Clos Arqueològic “Torre Llauder”. El 
projecte defineix la instal•lació de rampes i un ascensor per poder garantir aquesta 
accessibilitat, a més de dotar d’un servei higiènic per a minusvàlids l'equipament i reformar 
l'espai soterrat on actualment es troben els lavabos públics, per actualitzar aquests lavabos 
i engrandir la sala on poder realitzar exposicions i presentacions als visitants. També es 
proposa la reforma de la pavimentació de l'entorn més proper a l'accés de l'equipament ja 
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que actualment es troba en un estat bastant deficient a causa de la deformació d'aquest pel 
creixement de les arrels dels arbres de la urbanització. 

- Comunicació i difusió: diferents accions promocionals, Pla de difusió FEDER i portal web 
plataforma digital. 

- Despeses generals: part proporcional que li correspongui per la contractació dels recursos 
humans que es requereixin per a executar el projecte.  

- Despeses generals no elegibles que proporcionalment li correspongui assumir. 

2 .- Per tal que el Consell Comarcal del Maresme contracti i executi treballs en nom de cada 
ajuntament i es doti econòmicament aquesta delegació de competències, com a despesa 
plurianual, es proposa signar un conveni de col·laboració administrativa, que estableixi les 
obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i tasques a implementar per a 
l’execució d’aquest projecte, en especial: 

- La necessària delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal. 

- Les autoritzacions i permisos necessaris per implementar les actuacions: 

 Instal·lació de la senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / torres de 

guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil) i de la 

senyalització del camí de Sant Jaume, en el terme municipal deMataró. 

 Contractació de l’execució de les obres d’Adequació de l'accessibilitat del clos 

arqueològic Torre Llauder a Mataró. 

- Els compromisos econòmics de l’ajuntament per finançar per avançat tota l’operació i 
l’obligació del Consell Comarcal del Maresme, com a únic beneficiari de la subvenció, de 
contractar i d’executar totes les operacions previstes. 

- El retorn per part del Consell Comarcal del Maresme als ajuntaments de la part 
cofinançada pel FEDER un cop rebuda, al final del projecte 

3 .- L’obligació econòmica dels ajuntaments és, per tant, la d’avançar el finançament del 
total de l’operació per un import de 3.121.008,71 ( és a dir, 2.630.854,86 € + IVA), en dos 
pagaments anuals que s’establiran al conveni i per l’import calculat per a l’ajuntament de 
Mataró: 

 Mataró 

Despeses del projecte 290.789,74 € 

Despeses de gestió 23.237,86 € 

Total a avançar 314.027,60 € 
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Quota 2019 0,00 € 

Quota 1r trim. 2020 242.214,06 € 

Quota 1r trim. 2021 71.813,54 € 

Total 314.027,60 € 

    

Subvenció FEDER a retornar a l'Ajuntament 123.495,96 € 

Despesa final Ajuntament 190.531,64 € 

4 .- Fora del projecte cofinançat pel FEDER queden totes les despeses que la gestió de 
l’operació significarà per al Consell Comarcal del Maresme xifrades en 156.050,44 € (un 5% 
de l’import total del projecte) i que el FEDER considera que no són despeses elegibles. Per 
això, els ajuntaments també s’obliguen a finançar aquestes despeses de gestió, distribuint-
les proporcionalment entre el municipis afectats. 

El Consell Comarcal del Maresme justificarà davant del FEDER totes les accions 
implementades per ell i finançades pels ajuntaments i, un cop ingressada la subvenció, 
retornarà als ajuntaments la part que els correspon d’aquesta subvenció (el 50% de les 
despeses, abans d’IVA, finançades pels ajuntaments, tret de les despeses de gestió que 
estan excloses de la subvenció). 

5.- En base al que s’ha exposat, es proposa regular la cooperació interadministrativa 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte 
L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) 
que estableixi: 

• Les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i tasques a implementar 
per a l’execució d’aquest projecte. 

• La durada i l’execució de les operacions. 

• La delegació de les competències necessàries al Consell Comarcal del Maresme per dur 
a terme les actuacions següents:  

Projectes i estudis: 

- Contractació de l’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / torres de 
guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil): estratègia, 
conceptualització de les rutes i definició dels continguts turístics i culturals. 

- Contractació de l’estudi de Senyalització del camí de Sant Jaume: estratègia, 
conceptualització de la ruta i definició dels continguts turístics i culturals. 
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Instal•lacions i altres actuacions sobre el territori: 

- Contractació de la instal·lació de la Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / 
torres de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil). 

- Contractació de la instal·lació de la Senyalització del camí de Sant Jaume. 

Obres i actuacions sobre el territori: 

- Contractació de l’execució de les obres d’Adequació de l'accessibilitat del clos arqueològic 
Torre Llauder a Mataró. 

• L’assumpció tant les despeses del projecte —tret de les despeses generals elegibles— 
com les despeses de gestió del Consell Comarcal del Maresme, en la forma, terminis i 
condicions que s’estableix en el conveni, que l’ajuntament de Mataró ha d’assumir, segons 
el quadre annex de cofinançament i avançament dels municipis elaborat pel Consell 
Comarcal del Maresme (Annex 1) . Les despeses s’imputaran a les següent partides i 
anualitats:  

 PARTIDES DESPESA  ANUALITAT 

2020 

ANUALITAT 

2021 

INVERSIÓ 420200/336110/76500 Aportació Consell 

Comarcal FEDER 

Rutes turístiques 

176.821,16 € 28.218,27 € 

CORRENT 420200/336110/46500 Aportació Consell 

Comarcal FEDER 

Rutes turístiques pel 

patrimoni cultural de 

la comarca 

65.392,90 € 43.595,27 € 

TOTAL 242.214,06 € 71.813,54 

 
Vist l’informe jurídic 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 i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual 
es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre corresponent, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 

Primer.-  Aprovar la delegació de les competències necessàries al Consell Comarcal del 
Maresme per dur a terme les actuacions següents:  

Projectes i estudis: 

-  Contractació de l’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / torres 

de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil): 

estratègia, conceptualització de les rutes i definició dels continguts turístics i culturals. 
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-  Contractació de l’estudi de Senyalització del camí de Sant Jaume: estratègia, 

conceptualització de la ruta i definició dels continguts turístics i culturals. 

Instal·lacions i altres actuacions sobre el territori: 

-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat 

iberoromà / torres de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / 

indústria tèxtil). 

-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització del camí de Sant Jaume. 

Obres i actuacions sobre el territori:  

-  Contractació de l’execució de les obres d’Adequació de l'accessibilitat del clos 

arqueològic Torre Llauder a Mataró.  

Segon.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració i delegació de competències 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel 
projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a 
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 
2014-2020) . 

Tercer.-   Aprovar les següents relacions d’operacions comptables ADFUT. 

-Número 120190004794 per un import de 108,988,17 € en la partida 420200/336110/46500 
dels exercicis 2020 i 2021. 

-Número 120190004795 per un import de 205.039,43 € en la partida 420200/33611J/76500 
dels exercicis 2020 i 2021. 

Quart.- Designar la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat 
com a representant de l’Ajuntament de Mataró per a la formalització del conveni. 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.” 

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

govern i la regidora Moreno perquè, juntament amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament de 

Mataró exerceix la capitalitat i el lideratge en un tema important.  

D’altra banda, al pressupost de l’any passat el nostre grup ja havíem manifestat la necessitat 

d’arreglar l’accessibilitat de la Torre Llauder i, gràcies al projecte, també s’aconseguirà 

aquest objectiu.  

Per tant, doble felicitació. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

17  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER PROMOURE QUE 

MATARÓ ESDEVINGUI CIUTAT INTEGRADA A LA XARXA DE VILES 

FLORIDES. 

  

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

la proposta de resolució següent 

 
“L’existència d’espais verds a un entorn urbà potencia la qualitat de vida dels seus veïns i 
veïnes. Aquests, tenen una funció central a les ciutats on impera el ciment. A més de 
representar una millora estètica, regulen la temperatura, produeixen oxigen, filtren la 
radiació, absorbeixen els contaminants i esmorteeixen els sorolls. Però més enllà de la seva 
funcionalitat urbana, els espais verds també funcionen com a àmbits de recreació, trobada 
i relax. 
 
Una bona part d’aquesta tasca a la que les ciutats estem obligades, és la seva 
ornamentació. L’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables i té en compte 
valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels veïns, l'estat i 
conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la conscienciació social envers 
les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament de les economies locals 
a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans. 
 
Però des de l’Administració no podem permetre que sigui la iniciativa privada qui carregui 
amb tot el pes i responsabilitat de construir un entorn agradable a la ciutat. En aquest sentit, 
des de fa anys existeix el projecte ‘Viles Florides’, una iniciativa de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, 
pobles i ciutats de Catalunya a través de, zones ajardinades i espais lúdics.  
 
Així mateix, millora d’una manera evident la imatge dels municipis així com també ofereix 
una millor acollida als visitants i turistes.  
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L’únic requisit per formar part de la xarxa de Viles Florides és demostrar el compromís i 
sensibilitat envers els espais verds. A Mataró ja tenim eines com el Pla Director de l’Arbrat 
Viari que orienta les decisions i que actua de marc de referència en la planificació i la gestió 
dels carrers arbrats del municipi per a la millora i increment de les zones verdes a la ciutat.  
 
Però és que tenint en compte que el pròxim 8 de Febrer tenim un esdeveniment de relleu al 
territori com és la Fira de l'Arbre i la Natura de Mataró, és per al nostre grup, totalment 
indispensable convertir a la ciutat en un referent pel que fa al compromís amb 
desenvolupament de punts verds, zones ajardinades, mobiliari urbà i espais lúdics. 
 
Actualment a Catalunya hi ha 119 municipis adscrits al projecte ‘Viles Florides’, entre ells, 
molts del Maresme, i tant propers com Alella, Argentona o Arenys de Mar. A més a més, la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya té la seva seu al Mercat de la Flor i la 
planta ornamental de Catalunya a Vilassar de Mar. 
 
Formar part de la xarxa de Viles Florides suposa un reconeixement públic en relació a 
aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la 
conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un entorn propici per a la 
recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i turistes. Més enllà del 
reconeixement, suposa una bona oportunitat de cara a la promoció turística del nostre 
municipi.  
 
La gent de Mataró demana una ciutat més verda i més amable, un paisatge urbà més 
acollidor i, en definitiva, un entorn que contribueixi de forma activa a millorar la qualitat de 
vida de les persones. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de Junts per Mataró a 
l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Assumir el compromís municipal de vetllar per la imatge de la ciutat a través de la 
potenciació de les zones verdes, la plantació d’elements florals a parcs i jardins i el seu 
correcte manteniment durant tot l’any. 
 
SEGON.-  Liderar des de l’Ajuntament la iniciativa de guarnir els balcons de la ciutat 
començant per totes les dependències municipals i, en especial, l’edifici de l’Ajuntament. 
 
TERCER.-  Acompanyar i facilitar des de l’Ajuntament les iniciatives ciutadanes, tant de 
persones físiques com comerços, que promoguin espais verds. 
 
QUART.-  Incorporar a l’oferta d’activitats dels Centres Cívics de Mataró, cursos i formacions 
sobre el coneixement i manteniment de plantes i flors. 
 
CINQUÈ.-  Modificar l’actual ordenança municipal amb l’objectiu que es permeti els 
establiments comercials i a les comunitats veïnals la col·locació de plantes i flors a les 
entrades dels establiments, habitatges i/o locals sempre es compleixin els requisits que 
estableix l’Ajuntament respecte a les espècies vegetals a implantar, els materials, els colors i 
les dimensions. 
 
SISÈ.-  Iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant aquest any 2019, 
mitjançant la inscripció al registre de municipis que ja en formen part. “ 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el 

seu vot afirmatiu a la proposta.  

Creiem que encamina Mataró cap a una ciutat verda i amable, que és el que tots volem. A 

més, mostrar Mataró com una ciutat amb iniciativa pot ajudar al desenvolupament econòmic. 

 

 

 

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

el seu vot favorable a la proposta, i espera que entre les regidories d’Espai Verd i la de 

Promoció Econòmica siguin capaços d’arribar a una proposta adequada per a la ciutat.  

 

 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, coincideix amb 

l’esperit de la proposta de resolució presentada pel grup de Junts. És la voluntat d’aquest 

Govern potenciar el verd urbà com a element que aporta atractiu a l’espai públic i qualitat a 

la vida dels ciutadans.  

Estem elaborant un pla director de manteniment i millora de les zones verdes amb l’objectiu 

de millorar el full de ruta de la ciutat per potenciar el conjunt de les zones verdes que tenim a 

Mataró. 

Actualment, tenim un viver municipal que ens assegura el subministrament del 25% de la 

temporada de plantes que plantem als parterres i parcs de la ciutat. 

A més, aquest viver esdevé un recurs educatiu de ciutat que rep habitualment visites 

d’escoles i centres educatius per conèixer la diversitat i les espècies vegetals que plantem a 

la ciutat. 

Així mateix, hem de fer esment de la Fira de l’Arbre de Mataró, com a esdeveniment arrelat 

a la ciutat fa 40 anys i que intenta difondre la cultura verda i la flora entre la població. 

D’altra banda, al Pla de Mandat i al Pla d’Inversió que estem elaborant per a aquest mandat 

tenim la voluntat d’incloure actuacions orientades a potenciar el verd i els elements florals de 

la ciutat.  
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Respecte a la part propositiva de la proposta presentada, manifestem el nostre acord en la 

majoria dels punts, ja que són propostes que estem duent a terme des de l’Ajuntament o que 

ja s’han treballat per incorporar-les en el marc de les diferents iniciatives municipals.  

No obstant això, respecte al punt 6, hem de manifestar el nostre acord en la intenció de 

sumar la nostra ciutat al grup de vil·les florides, però discrepem respecte dels terminis. Hem 

de ser conscients que el nom no fa la cosa. Sincerament creiem que encara estem lluny de 

considerar-nos una vil·la florida susceptible de ser candidata a incorporar-se dins d’aquest 

registre.  

Per tot plegat, nosaltres estem a favor d’aquesta proposta de resolució, però volem matisar 

el termini d’adhesió del punt 6 traslladant-lo més enllà del 2020, una vegada aprovat el Pla 

Director de Manteniment i Millora de les Zones Verdes de la ciutat.  

 

 

 

Al senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, li sembla 

estrany que el Sr. Ricis li plantegi que durant tot l’any vinent no estarem preparats com a 

ciutat per adherir-nos a aquesta xarxa. Em costa de creure que no tinguem plans 

homologables pel que fa a jardineria i espais verds per adherir-nos a una iniciativa 

d’aquestes característiques. En aquesta xarxa hi ha 119 municipis de tot Catalunya, amb 

ciutats com Manresa o Sabadell, que s’hi han adherit. I de la comarca, Argentona o 

Llavaneres també hi són. Nosaltres, que en som la capital, si no som capaços de formar part 

de la xarxa, demanaria un esforç a aquest Govern per incloure també el punt 6 en la seva 

aprovació. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ AMB LA CREACIÓ/ADHESIÓ A UN APLICATIU QUE 

GESTIONI ELS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES 

ELÈCTRICS A LA CIUTAT DE MATARÓ.  

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“Dentro del Pacto por la Movilidad, formando parte del Plan de la implementación urbana del 
vehículo eléctrico, se creó en nuestro municipio una red de puntos de recarga con el objetivo 
de reducir las emisiones contaminantes asociadas a la utilización de vehículos de gasolina y 
diésel para convertir Mataró en una ciudad más amable y sostenible. 

En la actualidad, según la página web del Ayuntamiento de Mataró, se informa que la ciudad 
cuenta con 13 puntos de carga gratuita para vehículos eléctricos, tanto coches como motos. 
Estos puntos de carga se encuentran repartidos tanto en los aparcamientos públicos como 
repartidos en la vía pública a lo largo de la ciudad. 

Si bien, a través de su utilización se puede comprobar que el funcionamiento de los 
cargadores situados en los aparcamientos, su funcionamiento puede ser considerado de 
satisfactorio, no ocurre lo mismo con los puntos de carga situados en la vía pública.  En este 
sentido, algunos de ellos, no han funcionado desde su instalación, o funcionan con 
restricciones (el usuario puede encontrarse, por ejemplo que funcione una de las mangueras 
solamente). 

Estas deficiencias de funcionamiento de los puntos de carga, hace que los usuarios de 
coche eléctrico se vean con multitud de problemas y pérdida de tiempo para poder utilizar 
estas instalaciones.  

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que una mala gestión de los puntos 
de carga de vehículos eléctricos puede desincentivar la compra y el uso de estos vehículos 
con las consecuencias para el medioambiente que ello comporta. 

La gestión de los puntos de carga en otras ciudades o entidades supramunicipales, suele 
realizarse a través de un aplicativo electrónico. En este sentido, y a modo de ejemplo, la 
Autoridad Metropolitana de Barcelona dispone de la aplicación AMB Electrolineres donde se 
informa de los puntos de carga utilizables en el Área Metropolitana de Barcelona, si se 
encuentran disponibles o no, existiendo la posibilidad de reservar el horario de la carga. 
Toda esta información es importante para aquellos vehículos que utilizan la energía eléctrica 
para circular, pero es imprescindible para todos aquellos vehículos que no son híbridos y 
únicamente circulan mediante energía eléctrica. 

Así, con la finalidad de poder sacar partido a las inversiones ya realizadas en la ciudad y en 
aras a la consecución de una ciudad más amable y sostenible, el Grupo  
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Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Mataró los ACUERDOS siguientes:  

 

PRIMERO. Poner en marcha aquellos puntos de recarga que están instalados y que todavía 
no lo están. 

 

SEGUNDO. Establecer un acuerdo con entidades o empresas que utilizan aplicativos de 
gestión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos para introducir la red de cargadores 
instalados en la ciudad y poder de esta manera identificar si los mismos están disponibles y 
proceder a la realización de reservas telemáticamente. 

 

TERCERO.- Mientras no se llevan a cabo los puntos primero y segundo, informar a través de 
la página web o en el propio cargador a través de cartelería de aquellos aparatos de carga 
que se encuentran fuera de uso, para evitar la pérdida de tiempo de los conductores de 
vehículos eléctricos.” 
 

 

 

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

que el seu grup aposta clarament pels objectius de desenvolupament sostenible. Estem 

davant d’un canvi de paradigma que necessita d’actuacions reals i no només de titulars. Ara 

parlàvem de les vil·les florides, del Pla Integral sobre la Biodiversitat, etc. Hem de fer una 

aposta i s’ha de realitzar. I aquesta proposta de Ciutadans està en aquesta línia. 

Hem d’anar enviant missatges a la ciutadania que vagin en aquesta línia. S’ha de canviar el 

model amb personal, ingressos i accions directes.  

El nostre vot serà favorable. 

 

 

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

amb el que s’ha dit.  

En primer lloc, vull denunciar que molts d’aquests punts de càrrega als quals feia referència 

la Sra. Sancho segueixen fora de servei, tot i que durant el mandat passat es va fer una 

presentació per donar-hi corrent a partir d’una fórmula originada en el Tub Verd. Això 

s’hauria d’arreglar.  

D’altra banda, sí que és cert que hi ha plataformes que ofereixen pàgines web que situen els 

punts de càrrega de tot el país, però té raó la Sra. Sancho que una aplicació local podria 
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oferir moltes més prestacions, entre les quals, com ella deia, reservar un punt de càrrega, 

etc. 

Per tot plegat, nosaltres hi votarem a favor. 

 

 

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

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, abans de respondre, dona la benvinguda en 

nom del grup socialista a la Sra. Lluïsa Guañabens i es posa a la seva disposició per a tot 

allò que calgui. 

Sra. Regidora, nuestro Gobierno se encuentra comprometido con la promoción de la 

movilidad sostenible, en el marco del proceso de transición ecológica y emergencia climática 

en el que estamos inmersos actualmente. En el mandato anterior, el gobierno del alcalde 

Bote y sus regidores Núria Moreno y Juan Carlos Jerez impulsaron la instalación de estos 

puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad y promovieron una fiscalidad 

municipal para el impulso del vehículo eléctrico. 

Respecto a los acuerdos propuestos, quería hacer algunas enmiendas: 

En cuanto al primer punto, de los 7 puntos de carga que tenemos actualmente en la ciudad y 

que han sido impulsados por el Ayuntamiento, hay 2 que no están en servicio y no es debido 

a la falta de voluntad municipal. El punto de carga ubicado en el Paseo Marítimo, que 

todavía no está en funcionamiento, cuenta con los permisos y licencias del Ayuntamiento y 

de Adif, pero todavía está pendiente la formalización de la autorización de la Delegación 

Territorial de Costas, y estamos en conversaciones con ellos para que se agilice la 

autorización. 

Respecto al punto de carga de la calle Serra/Ràfols, estamos en conversaciones con la 

compañía eléctrica para que aceleren los trabajos y se pueda poner en marcha el punto en 

los próximos meses. 

En cuanto al punto 2 del acuerdo, desde el Ayuntamiento ya estamos manteniendo 

conversaciones con los operadores que quieren instalar nuevos puntos de carga en la 

ciudad, y cuya integración dentro de la red municipal estamos valorando. Estamos también 

en conversaciones con el Área de Acción Climática de la Diputación de Barcelona para que 

también colaboren con nosotros. 

Respecto al punto 3, la web del Ayuntamiento informa ya de los puntos que están 

operativos. Podemos pasar alguna información a los cargadores que no están operativos, 
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pero se ve que no van porque las pantallas no funcionan. Hay que poner un cartel, pero que 

no ahorrará que el usuario llegue hasta el punto de carga.  

Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno, y de nuestro grupo, con la promoción de la 

movilidad eléctrica está acreditado. De forma coherente con este compromiso, nuestro 

posicionamiento será favorable a su propuesta de resolución. 

També vull esmentar, com s’ha dit, que durant aquests dies hi ha la cimera COP25 de la 

qual sortiran reflexions i iniciatives que haurem de debatre en aquest ple i haurem 

d’incorporar a la nostra forma de fer en el futur. 

 

 

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

implicació dels grups i el suport a la proposta presentada. 

En relació amb el tercer punt, com a usuària de vehicle elèctric, la Sra. Sancho apunta a la 

necessitat que hi hagi cartells que indiquin que un punt no està operatiu, perquè es perd 

molt de temps arribant fins al punt, aparcant, agafant la targeta, etc., per després comprovar 

que no funciona. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz (8:10h  8;18h) 

 

 

19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

ACABAR I PRESENTAR EL PLA D’OCI NOCTURN A LA NOSTRA 

CIUTAT. 

 

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

proposta de resolució perquè el Govern i, concretament, l’actual regidora, que s’ha incorporat 
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recentment, demanen treballar la proposta conjuntament, no només recollint les opinions i 

queixes dels veïns, sinó participant-hi junts.  

Donem aquest vot de confiança a la regidora per establir un calendari i posar a treballar els 

nostres respectius equips.  

 

 

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Carles Porta i Ignasi Bernabeu, regidors 

del grup municipal d’ERC-MES (20:25h - 20:26h) 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ EN SOL·LICITUD D’UN PEU/PLACA COMMEMORATIVA I 

EXPLICATIVA AL MONUMENT DE L’INSIGNE MATARONÍ MIQUEL 

BIADA I BUYNOL. 

 

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

prec següent 

“A partir de 1702, Mataró disposava de títol reial de ciutat alhora, a més d'una incipient 
agricultura, disposava d'unes drassanes de rellevància molt influents a l'activitat naval 
catalana, era amb relació al trànsit marítim la segona localitat catalana i això malgrat no 
disposar d'un moll propi. Aquest fet la feia una potència econòmica ingent al regne malgrat el 
maltracta reial. Així doncs, Mataró necessitava per créixer i poder ser competitiva un transport 
de mercaderies eficient cap a les grans capitals i ports que pogués millorar el potencial agrícola 
i industrial de la ciutat.1 Miquel Biada i Buynol, aquest controvertit mataroní, havia estat capità 
d'una de les deu companyies de voluntaris distingits del comerç de l'Havana i va rebre el títol 
de "Caballero de la Creu d'Isabel la Catòlica", i malgrat no trobar els suports necessaris pel 
seu projecte ferroviari, va continuar buscant-lo fins que a Londres es topà amb Josep María 
Roca, que el va ajudar amb la part econòmica del projecte i contactar amb Locke per la part 
més tècnica. 
 

Com hem dit més enllà de revisionismes descontextualitzats i ideològics, el que és cert, és 
que Biada va voler convertir la seva il·lusió en realitat a la seva ciutat natal i ho va fer invertint 
els seus coneixements i estalvis en promocionar la construcció del ferrocarril "privat", " 
companyia del camino de Hierro Barcelona a Mataró i vici-versa”2(1848), essent el primer 
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ferrocarril d'Espanya3. Vull fer constar, perquè és de rigor, que dos anys i mig després, el 
febrer de 1851, s'inaugurà el segon ferrocarril de la Península, el de Madrid a Aranjuez, 
promogut pel Marquès de Salamanca, aquest de caràcter públic i amb presència de la Reina i 
la totalitat dels cortesans i Govern espanyol en ple. Aquesta línia va gaudir d'uns privilegis 
bancaris que mai no va tenir l'empresa mataronina d'en Biada, així el Banc de San Fernando i 
el govern de l'època el van privilegiar en contra de la línia catalana amb ajudes, que malgrat 
haver estat demanades, van ser negades a l'insigne mataroní per dues vegades de manera 
que tal i com manté MACAIS i ARAU "La història del tren a Espanya ha estat, amb massa 
freqüència, la història del clientelisme polític i del tràfic d'influències"4. Del que no tenim cap 
dubte és de què, la majoria dels estudis fets sobre l'impacte econòmic que aportà el 
ferrocarril a les zones pròximes, denota que aquest va ajudar i implementar la millora 
econòmica de l'entorn i "va connectar els nuclis més poblats i els va dinamitzar "fet que 
va incentivar l'activitat i millorar l´ econòmia de la zona provocant el que s'anomena un 
"arraste hacia adelante" de l'economia de la zona, agricultura, indústria , etc5. Amb això el 
que vull posar en valor, més enllà de controvèrsies sobre en Biada , és que sense ell , Mataró, 
Catalunya, hauria tardat dècades, per no dir centenes, en veure una inversió estatal en 
infraestructura d`aquesta magnitud, el que sense cap dubte, hauria retardat el seu 
creixement econòmic i social.6 

Així doncs, Biada, mataroní il·lustre, és homenatjat cada 28 d’octubre al monument en honor 
seu davant de l'estació, que forma part del patrimoni Cultural Català7, situat a la plaça que 
porat el seu nom, on hi ha instal·lada l'antiga escultura inaugurada l'any 1948 amb motiu dels 
festes del primer centenari del tren de l'Estat, obra de l'escultor J. Ros i Bofarull , que 
representa Mercuri sobre una roda i un tros de via, símbol del nou mitjà de transport. No 
consta cap inscripció de qui va ser ni que va aportar per la ciutat, tan sols a la base de la 
mateixa, consta actualment un medalló que reprodueix el perfil de l'impulsor del ferrocarril i 
les dates de commemoració del centenari , però com he dit, no és fa cap referència a en 
Biada i el seu ferrocarril, ni al que va suposar per la ciutat i per el país. Esmentar que, com es 
pot veure a la imatge que s`adjunta del monument original, en aquell si que hi constava com 
a mínim la inscripció de qui era i que va fer per la ciutat, el que comporta que cada any durant 
la inauguració, la gent que passa per allà ens pregunti que fem i de qui és la escultura a la 
que es fa la ofrena. Creiem que en Biada,  mereix que al peu de l`escultura hi consti a qui va 
dedicada així com una breu descripció de qui va ser aquest il·lustre mataroní  i  què  va  
significar  per a  la nostra ciutat i per al país. 

  

És doncs per l`esmentat que demanem al Govern que: 

Únic.- Procedeixi , al igual que és fa amb altres escultures, estàtues i monuments d`interès de 
la ciutat i català, a posar un peu o placa (el que es cregui més escaient) al peu /costat de 
l’escultura dedicada a l’insigne mataroní Miquel Biada i Bunyol, on consti un beu relat de 
l`home i de la seva obra.” 
 

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, respon que s’està 

treballant en la renovació del web de Cultura, on es contempla que hi hagi un espai reservat 

a les 74 escultures existents a diferents punts de la ciutat. A partir de la captació de la 
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imatge de cada escultura via mòbil, es podrà accedir a la informació detallada de l’obra, de 

l’artista i de la personalitat representada.  

Considerem que cal apostar per donar la informació a través de les noves eines 

tecnològiques, ja que ens permet facilitar més informació i actualitzar-la. 

 

 

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, no ha 

acabat d’entendre si es posarà o no informació física al peu de l’escultura de Miquel Biada, o 

de si es posarà un codi QR perquè a partir de les noves tecnologies puguem saber de qui és 

l’estàtua. Agrairia que, a més de la informació que es pugui facilitar a través del web, hi 

hagués un peu o placa a l’estàtua que pugui informar els vianants sobre la figura del Sr. 

Biada. 

 

 

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

mitjançant el mòbil, un cop acabat el web, es podrà consultar la informació del que es vulgui. 

Nosaltres apostem per les noves tecnologies. 

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE LA MARXA DEL TIC SALUT. 

 

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

la pregunta següent: 

 

“Tal com se'ns va comunicar en Junta de Portaveus La Fundació TIC Salut Social deixarà la 
seva seu de Mataró el propvinent 25 de novembre per traslladar-se a Barcelona. Pel que es 
publica a mitjans de comunicació així ho va decidir el Patronat de la fundació a finals del mes 
d'octubre de 2019. Sembla que l'organisme es traslladarà a l'edifici Salvany de la capital 
catalana que ja acull a altres entitats del Departament de Salut, al qual està vinculada la 
Fundació TIC Salut Social. Segons informen, l'objectiu és "centralitzar i compartir recursos 
comuns i optimitzar l'eficiència i la sostenibilitat" 
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Arran de la notícia, l'alcalde i càrrecs d'aquest govern municipal han mostrat el seu enuig i 
desacord amb aquesta decisió presa pel Patronat de la Fundació, tant a les xarxes socials 
com a declaracions i escrits a mitjans de comunicació locals. La manca d'informació a 
l'oposició sobre el que estava passant sembla una constant de l'actual govern sociocomú, 
impedint així que l'oposició pugues conèixer i per tant ajudar en la mesura de les nostres 
possibilitats que el fet succeís. 

És per això que davant d'aquesta nefasta realitat , de fugida constant d'empreses i negocis 
de la ciutat que el grup municipal de Junts per Mataró presenta la següent pregunta amb 
relació a l'esmentat tema: 

1. Respecte a les intencions d’aquest organisme de marxar de la ciutat, quan temps feia 
que el Govern i la Presidència del Tecnocampus en tenia constància? S’han mantingut 
reunions per part de la presidència del Tecnocampus o membres de Govern amb 
responsables de Tic Salut per provar de canviar aquesta decisió? 

2. Des del Govern municipal o la presidència del Tecnocampus s’han presentat alternatives 
o propostes concretes per intentar que no s’acabés produint aquesta situació?. Quines 
han estat? Quina ha estat la resposta o posicionament de la Fundació TIC Salut respecte 
a elles? 

3. Quin seguiment es fa des de l’àrea d’Empresa de la Fundació Tecnocampus vers les 
empreses que hi ha allotjades al Parc i la seva satisfacció amb els serveis que reben? 

4. Hi ha reunions entre la presidència del Tecnocampus (no la Direcció) i les empreses 
allotjades al parc? Cada quan es produeixen?   

 

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

explica que l’any 2006 es va crear la Fundació TicSalut i Social amb l’objectiu de facilitar la 

transformació digital del model social i de salut del país. En aquell moment, el Govern 

apostava perquè ciutats mitjanes, més enllà de Barcelona, fossin seus d’institucions 

catalanes per tal de generar més equilibri i cohesió territorial. Es va fer a ciutats com Reus, 

Vilanova i Mataró. La nostra ciutat va ajudar al seu naixement i creixement, cedint en un 

primer moment un espai dins l’Escola Universitària Politècnica i després oferint un espai a 

l’edifici del Tecnocampus, inaugurat el 2010.  

Pel que fa a la primera pregunta, el Departament de Salut de la Generalitat, a través de la 

seva secretària general, la Sra. Laura Pelai, va informar l’Alcalde de la ciutat a mitjans del 

mes d’octubre sobre les intencions del govern de la Generalitat de traslladar la seu de 

TicSalut a Barcelona, abandonant la ciutat de Mataró.  
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Ja en aquella mateixa conversa l’Alcalde va demanar que es reconsiderés la decisió i va 

oferir espais gratuïts de la ciutat per tal que la Fundació TicSalut mantingués la seu als 

edificis del Tecnocampus, així com concretar projectes conjunts que poguessin enfortir més 

la relació. 

Des d’aleshores, tant l’Alcalde com el director general del Tecnocampus i jo mateixa hem 

mantingut trobades amb responsables de la Fundació TicSalut per intentar revertir la decisió 

unilateral del Govern i construir amb el Departament unes relacions més sòlides a través de 

projectes ambiciosos.  

En totes les reunions els responsables del TicSalut van transmetre que la decisió estava 

presa i que no hi havia reversió possible. Per això, els esforços han estat en dues línies: 

intentar mantenir la Fundació a Mataró i enfortir les relacions amb projectes.  

Finalment, el 31 d’octubre, en una sessió del patronat de la Fundació TicSalut, es va aprovar 

el seu trasllat amb el vot contrari dels representants de l’Ajuntament, l’Alcalde i jo mateixa.  

En resposta a la segona pregunta, es va proposar als responsables de salut de la 

Generalitat el trasllat de la Fundació a uns altres espais de la ciutat i cedir-los gratuïtament. 

La proposta va ser aquesta, ja que els motius que donaven per justificar el trasllat eren i són 

bàsicament econòmics.  

També es va proposar relacionar-ho amb el projecte “Mataró, ciutat cuidadora”, que la 

Fundació TicSalut, juntament amb el Tecnocampus, pretenen convertir en un centre 

d’excel·lència, vinculat a la càtedra d’envelliment i qualitat de vida com a forma d’articular un 

equip que pugui créixer a la ciutat, però la resposta també va ser negativa. 

Pel que fa al seguiment des de l’Àrea d’Empresa de la Fundació Tecnocampus de les 

empreses allotjades al parc i la seva satisfacció, aquesta àrea té una relació constant i 

continuada amb les empreses allotjades, a través de visites personalitzades, tallers, 

sessions o trobades en què s’ofereixen serveis relacionats amb la internacionalització, el 

finançament o la innovació. Diverses d’aquestes empreses tenen relacions amb la 

universitat a través de l’acollida d’estudiants en pràctiques, amb participació als consells 

rectors de les escoles universitàries, amb participació en projectes més globals com els 

premis Creàtic o a través de delegats del senat i patronat del Tecnocampus.  

Pel que fa a les enquestes de satisfacció, es fan anualment. El 2018 es va obtenir una nota 

de 7,7 sobre 10 i en la darrera, al juny del 2019, es va obtenir una satisfacció global de 8,3 

sobre 10. 

Respecte a la darrera pregunta, l’Alcalde i president del Tecnocampus té trobades i reunions 

formals i informals amb les empreses allotjades al parc. L’assistència del president a actes, 
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trobades i jornades que s’organitzen al Tecnocampus i on participen empreses fa que la 

relació sigui fluida. I, a més, es realitzen visites i reunions amb empreses de manera 

continuada.  

 

 

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

que va fer el seguiment, en sessió parlamentària, de la pregunta de la diputada Alicia 

Romero, amb resposta de la consellera Vergés, respecte d’aquest tema, i no pot estar 

d’acord amb la decisió presa pel Departament de Salut.  

No obstant això, el que haurien d’haver fet, si vostès estaven mantenint una sèrie de 

reunions amb el Departament i la decisió de marxar era ferma, és buscar un pacte de ciutat 

per poder fer tot el soroll o tota la pressió possible perquè aquesta decisió els costés més de 

prendre. 

No dubto de la feina que vostès hagin fet per evitar la situació, però ha faltat compartir-ho 

amb nosaltres, ja que no hi hem pogut fer res. Vostès tenen l’obligació de detectar aquestes 

possibles situacions amb unes conseqüències tan nefastes per a la ciutat.  

 

 

 

 

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AMB LA 

NOTICIA PUBLICADA EN CRÓNICA GLOBAL  

 

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

la pregunta següent: 

 

“En fecha 28 de noviembre de 2019, el diario Crónica Global publicó una noticia con el siguiente 
titular “Encuesta a mano alzada sobre la lengua entre niños de 9 años. “Padres de alumnos de un 
colegio concertado de Mataró aseguran que no dieron permiso para que los menores fueran 
preguntados en clase sobre el idioma que usan en casa o en el patio”.. A continuación, el 
periódico seguía: 
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“Según han explicado los padres de los alumnos de esta escuela, la encuesta se llevó a 
cabo en las aulas A y B de quinto de Primaria, donde cursan sus estudios niños de 9 y 10 
años. Se trata de grupos de entre 27 y 28 alumnos. Nadie nos informó de que se iban a 
realizar esas preguntas. Y hacerlo a mano alzada no nos parece bien. Son muy pequeños y 
no dimos la autorización para hacerlo”, afirman. Los menores, añaden, vieron cómo el 
profesor apuntaba las respuestas de los menores en una hoja con el logo de la Generalitat.  

Las preguntas versaban sobre el idioma que los pequeños hablan en casa, el que utilizan 
para leer o con los amigos. “Mi hijo me explicó que el profesor preguntaba cuál es la lengua 
que primero se le viene a la cabeza”, precisa una madre.” 

Este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué protocola ha establecido el ayuntamiento para el seguimiento e investigación 
de este caso? 

2. ¿Ha tenido conocimiento el Ayuntamiento con anterioridad a este caso de otros casos 
de posible acoso lingüístico en los colegios de Mataró? 

3. ¿Ha tenido conocimiento este Ayuntamiento si en algún colegio de Mataró se llevó a 
cabo el espionaje en los patios por parte de la entidad Plataforma per la Llengua?” 

 

 

 

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

Professional, aclareix que més que investigar el que han fet ha estat consultar. 

No hemos visto acoso ni que esta pregunta pudiera ser ofensiva. Como bien sabe, la 

escuela a la que usted se refiere es competencia de la Generalitat, porque es una escuela 

de infantil y primaria.  

El primer que vam fer va ser fer la consulta que vostè ara ens remet en aquest ple.  

Li puc llegir la resposta de la Direcció de Serveis Territorials, a la qual m’afegeixo, perquè sé 

que l’objectiu d’un projecte lingüístic de centre és que els alumnes utilitzin correctament el 

català i el castellà i una tercera llengua quan acaben l’escolarització obligatòria: 

“En referència a la vostra consulta, us informem que per elaborar el projecte lingüístic els 

centres han de tenir en compte el seu context sociolingüístic i el del seu entorn, el bagatge 

lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals. A partir d’aquesta anàlisi, els 

centres poden concretar els objectius d’aprenentatge de les diferents llengües i les 

estratègies i accions previstes per assolir-los. És per aquest motiu que és habitual fer 

consultes als alumnes sobre quin és l’ús que fan de les llengües habitualment a casa, amb 

els amics o amb els companys del centre escolar.”  
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

que l’enquesta es va fer a mà alçada i que la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals, al seu article 7.2, diu que el 

tractament de les dades dels menors de 14 anys fundat en el consentiment només és lícit si 

hi consta el titular de la pàtria potestat o tutela.   

El fet que s’entri a una classe i que facin posicionar els nens sobre quina llengua fan servir al 

pati, a casa, etc., segons aquesta llei, seria totalment il·legal sense el consentiment dels 

pares, que en aquest cas no hi és. S’hauria de fer complir la Llei de protecció de dades 

envers els menors. 

A l’article 9 es diu que, a fi d’evitar situacions discriminatòries, no n’hi ha prou amb el sol 

consentiment de l’afectat per aixecar la prohibició del tractament de dades amb la finalitat 

principal d’identificar-ne la ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creença i 

origen ètnic. 

I l’article 89.1 del mateix reglament diu que es poden fer enquestes, sempre que les seves 

finalitats puguin assolir-se mitjançant un tractament ulterior que ja no permeti la identificació 

dels interessats. 

En cap moment es pot demanar als nens que se signifiquin a l’escola alçant la mà davant 

dels altres, dels professors, directors... 

 

 

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

Professional, respon que, en tot cas, si els pares consideren que s’ha infringit la llei en algun 

moment, el millor que poden fer és denunciar-ho. Nosaltres hem fet la consulta i el que s’ha 

fet ha estat preguntar als alumnes sobre l’ús de la llengua per conèixer i actualitzar el 

projecte lingüístic de centre.  

 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ ALS ACTES 

VANDÀLICS QUE VAN TENIR LLOC EL DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 

DE 2019. 
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El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 

“El pasado sábado día 9 de noviembre de 2019 se produjeron en el centro de la ciudad actos 
que tenían por objeto, no solo la legítima manifestación de un colectivo de individuos 
reclamando lo que en su sentido del derecho fuese pertinente sino que, además, el objetivo 
final era la vandalización, otra vez, del espacio público representado en la fachada de este 
edificio que nos acoge y  que ostenta, como ningún otro, el espacio común que representa a 
todos los ciudadanos. Estos hechos han añadido más daño al ya existente producido por 
una actuación similar y de la que este consistorio, como ya denunció nuestro grupo 
municipal en aquel momento, no se ha hecho cargo aún. 
 
Dado que existen documentos gráficos recogidos por las cámaras de seguridad del edificio, 
además de los aportados por este grupo municipal, y acogiéndonos a la ordenanza sobre 
civismo que en su Artículo 15 considera este hecho como infracción sancionable. 
  
Este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Se ha procedido a la identificación y consiguiente sanción de las personas o colectivos 
que participaron activamente en estos actos? 
 
2. ¿Qué órdenes de actuación tiene nuestra policía ante este tipo de delitos?” 

 
 

 

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, contesta que el 

procediment habitual d’actuació policial davant de qualsevol situació irregular on s’observin 

cartells, pancartes, pintades, etc., no autoritzats en edificis públics consisteix a aixecar acta; 

fer un reportatge fotogràfic dels fets constatats; identificar, si es pot, els autors; derivar la 

informació a la via administrativa o penal, segons correspongui, i en el cas de la penjada de 

cartells a l’Ajuntament del passat 9 de novembre, coincident amb una mobilització ciutadana, 

les actuacions dutes a terme han estat les següents:  

Aixecament de l’acta dels fets, elaboració del reportatge fotogràfic, identificació de dues 

persones com a presumptes autores dels fets i trasllat de la informació als Serveis Jurídics 

d’Espais Públics, com a òrgan competent per a la tramitació dels expedients sancionadors 

relatius a fets que puguin constituir una infracció de la normativa municipal dins del seu 

àmbit. També es trasllada la informació als Mossos d’Esquadra com a cos policial competent 
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per a la instrucció de les diligències relatives a fets susceptibles de constituir delicte 

electoral, atès que els fets es van produir en període electoral. 

A dia d’avui ambdós procediments es troben en tràmit i estan pendents de resolució.  

 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, seguirà el cas 

i s’alegra que aquesta vegada s’hagin pres les mesures adequades. No estem en contra que 

la gent es manifesti, sinó que la gent faci un ús vandàlic dels espais comuns i els faci seus. 

 

 

 

24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA PARCEL·LA DE 

JOCS INFANTILS DE FIGUERA MAJOR. 

 

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

següent: 

 

“El Ple d’abril de 2019 el nostre grup va presentar una pregunta amb motiu de la construcció 
d’una àrea de jocs infantils a Figuera Major, que es va inaugurar diumenge passat. 

Ara, una vegada inaugurat l’espai de joc infantil, ens preguntem si adaptarà el govern la 
qualificació del sòl al que realment s’hi ha fet, satisfent les demandes dels veïns, una decisió 
que ens semblaria adequada en aquests moments. 

Però encara avui, el Pla d’Habitatge 2019-2023 (tal com ja reflexava el Pla d’Habitatge des 
de l’any 2005) té previst la ubicació en aquest mateix solar de fins a 90 habitatges 
dotacionals. 

En relació a aquestes qüestions, el GM d’ERC-MES formula la següent pregunta: 

1. Procediran al canvi definitiu de la qualificació d’aquest solar? 

2. On tenen previst traslladar la previsió d’edificació d’aquests 90 habitatges socials?” 
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La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, també dona la benvinguda 

a la senyora Guañabens, en nom del seu grup, li desitja molts encerts i li reconeix la 

professionalitat. 

Per contestar la pregunta, tal com dieu al primer paràgraf de la pregunta, a l’abril del 2019 la 

regidora delegada del moment els va informar que la ubicació dels jocs infantils tenia 

caràcter temporal fins que s’establís un projecte definitiu. I que això no és compatible amb la 

mateixa qualificació. Per tant, les respostes a les preguntes plantejades són que actualment 

no hi ha previst fer cap canvi ni plantejar cap traspàs de l’edificabilitat, atès que no han 

canviat les circumstàncies des de l’abril fins ara. 

 

 

Al senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, li sorgeixen 

alguns dubtes.  

En primer lloc, afrontem una inversió (que no ha estat poca) d’una zona infantil de jocs i 

esportiva d’una forma provisional, perquè si seguim conservant aquest espai per a habitatge 

dotacional, entenem, nosaltres i els veïns, que aquell espai és provisional. 

En segon lloc, aquesta provisionalitat probablement tindrà una durada llarga, suposem, per 

la qual cosa s’estan perdent aquests 90 habitatges dotacionals en un moment en què una de 

les preocupacions màximes de la ciutadania és poder disposar d’habitatges d’ús social. 

Per tant, hem tingut una administració ineficaç pel fet de construir uns equipaments en un 

lloc on el terreny permet edificar-hi pisos i, d’altra banda, vostès renuncien a la construcció 

d’aquests pisos a curt o mitjà termini. 

El que podrien fer, si més no, és canviar la qualificació d’equipaments d’un altre solar per fer 

front a aquests 90 habitatges dotacionals. 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, considera que ja ha 

contestat la pregunta.  

No està previst cap trasllat de l’edificabilitat del solar i l’única pèrdua d’habitatge o 

d’equipaments que hi podria haver seria venent un solar. I això no està previst.  

Per tant, aquí no es perd res. 
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25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL PLA 

D’INCLUSIÓ SOCIAL 2018-20. 

 

La senyora Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 

 

“L’Octubre de 2017 es va presentar el Pla d’Inclusió Social 2018-2020 de Mataró, amb un 
pressupost de 10.554.035,85 euros i fins a 92 accions concretes, distribuïdes en sis eixos de 
treball, per portar a terme entre 2018 i 2020. 

Els sis eixos eren: l'àmbit laboral i profesional, el manteniment i l'accessibilitat a la vivenda i 
la de pobresa energètica, la salut mental, problemes d'addicions i hàbits saludables, les 
persones grans,  persones amb dependències, amb diversitat funcional, 
persones nouvingudes, persones o famílies vulnerables o en situació d'exclusió social severa 
i persones que han patit violència de gènere,   els nens i els adolescents i la cobertura de les 
seves necessitats bàsiques, i finalment el treball transversal entre administració local i agents 
socials. 

El Pla proposa una trentena d’indicadors per mesurar els resultats de les accions efectuades 
per àmbits. 

Superat l’equador d’aquest programa, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la 
següent pregunta: 

1. S’han iniciat la totalitat de les accions previstes al Programa? Quin import anual s’ha destinat 
a cadascun dels eixos de treball? 

2. Quina ha estat l’evolució dels indicadors de rendiment proposats al Pla d’Inclusió Social 
2018-20 des 2017 fins 2019? Preguem ens facilitin per escrit aquesta informació i també que 
es faci, posteriorment, una Comissió Informativa monogràfica per a la seva avaluació 
conjunta.” 

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

manifesta, pel que fa al Pla d’Inclusió Social, que caldria aclarir alguns aspectes:  

El Pla Local d’Inclusió Social va ser aprovat per Junta de Govern Local al gener del 2018, i 

no al setembre del 2017. 

A data d’avui s’està treballant en col·laboració amb altres entitats i serveis que participen en 

el pla d’elaboració d’un informe de seguiment bianual, que està previst presentar durant el 

mes de febrer del 2020 a la Taula de Promoció Social. I posteriorment, al Consell de 
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Benestar Social. Per aquest motiu, les dades que es presentaran a continuació corresponen 

a un breu informe preliminar i no es poden considerar com a definitives: 

Pel que fa a la primera pregunta, fins a la data s’han iniciat el 81,32% de les accions 

previstes i s’han executat aproximadament uns 20 milions d’euros, el 89,8% del pressupost 

inicial destinat al Pla.  

Cal destacar la incidència que ha tingut la compra d’habitatges per ampliar el parc públic, 

que pràcticament ha duplicat el pressupost assignat a aquesta acció, passant de 660.000 

euros a una mica més d’1 milió, així com la despesa destinada als serveis d’atenció 

domiciliària per atenció a la dependència. 

Respecte a la segona pregunta, un cop analitzats els indicadors, que corresponen als sis 

eixos que integren el pla (laboral i professional, habitatge i pobresa energètica, salut, atenció 

a la vulnerabilitat, igualtat d’oportunitats i treball en xarxa), podem observar que el 81,5%, un 

total de 22 dels 27 indicadors, evolucionen favorablement, i que el 18,5% restant, 5 en total, 

estan en procés de revisió per millorar els resultats.  

Malgrat això, el proper mes de febrer disposarem de manera detallada de l’anàlisi de 

cadascuna de les accions i del pressupost destinat. 

Li proposem realitzar la comissió informativa monogràfica un cop disposem de l’informe de 

seguiment bianual del Pla, validat per les 26 entitats de la ciutat que integren la Taula de 

Promoció Social, per deferència a les entitats. 

Tot i així, resto a la seva disposició per a tot allò que els calgui. I els faré arribar tot el que els 

sigui menester. 

 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

TRIANGLE DELS MOLINS. 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 
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“A començaments de 2018, amb les obres d’adequació de l’aparcament del Triangle dels 
Molins molt avençades, vàrem formular una pregunta relativa al futur d’aquest solar. 

En aquells moments, l’anunci que s’invertirien 750.000 € per una nova biblioteca al centre, i 
per altra banda, la pròpia urbanització, asfaltat i il·luminació de l’espai del Triangle dels 
Molins, (que en Comissió Informativa se’ns va informar que tindria un període d’amortització 
d’almenys 8 anys),  ens va portar a posar en dubte el veritable caràcter provisional d’aquesta 
obra. 

L’Associació de Veïns, per la seva part, es mostrava satisfeta per l’adequació, però 
reclamava també una planificació i decisió participativa sobre els usos futurs d’aquest solar 
estratègic per la ciutat. 

La regidora Moreno va contestar que l’adequació del pàrquing s’havia fet per donar resposta 
a un prec formulat al Ple pel GM de Volem Mataró. I també que, en la seva opinió, “era 
compatible amb això una zona d’equipaments pel barri però coherent amb la resta 
d’equipaments de la ciutat, com una biblioteca, aparcaments i equipaments esportius” 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 

1. Quan es començarà a treballar, de manera participada, amb els Grups Municipals i 
Associacions Veïnals, un nou projecte consensuat al Triangle de Molins que incorpori la 
desitjada 4a biblioteca?” 

 

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, agraeix la pregunta 

referent al Triangle de Molins i a la desitjada biblioteca. Aquesta, com ja sabem, serà una de 

les prioritats d’aquest mandat, tot i que en aquests moments està en una fase molt 

embrionària. Sí que tenim clar que volem que sigui la biblioteca capçalera del sistema del 

Pla de Lectura de Mataró per garantir l’equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria 

bibliotecària, així com l’accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la 

cultura, impulsant un equipament de centralitat de ciutat al Triangle de Molins, un nou model 

de biblioteca del segle XXI per a la ciutat. 

Ara ja hem iniciat les converses amb els serveis de biblioteques de la Diputació de 

Barcelona, que ens assessora i ens dona suport en la creació i desenvolupament dels 

serveis bibliotecaris.  

Des del primer moment, iniciarem el procés de participació, tal com marca la Diputació, per 

implicar la ciutadania, per definir els possibles usos a partir de la implicació activa dels seus 

usuaris reals o potencials, propiciant el debat i el diàleg. Ho farem gradualment.  



 73 

En primer lloc, iniciarem els treballs del consell territorial corresponent i del Consell de 

Cultura i també compartirem, amb els grups municipals i associacions veïnals, tot el procés.  

 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, pregunta per 

a quan està previst que es comenci a parlar amb els veïns.  

 

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

mateix s’està treballant amb la Diputació. Estem en procés. 

 

 

 

27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

PUBLICITAT DE LOCALS D’APOSTES I JOC ON-LINE. 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“A començaments de 2019 es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució 
presentada pels grups municipals de ERC-Mov.Esquerres i ICV-EUiA, relativa a la prevenció, 
conscienciació, control i detecció de la ludopatia entre els i les joves de Mataró. 

El darrer dels acords deia: “L’Ajuntament de Mataró regularà a nivel local (espais, mitjans 
públics i empreses del grup) la presència d’aquest tipus de publicitat”. 

Durant els darrers mesos, hem observat de forma recurrent publicitat d’una d’aquestes 
empreses als autobusos urbans de Mataró. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 

1. Per quin motiu segueix apareixent publicitat d’aquesta mena d’empreses al Mataró Bus?” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, recorda que, arran d’aquella proposta de resolució, es van donar instruccions a 

l’operador del Mataró Bus i aquest es va comprometre a treure la publicitat, malgrat que no 

estava recollit als plecs de clàusules. El problema és que encara té un contracte vigent i la 

publicitat que s’ha vist en dos dels 27 busos correspon a aquest contracte que encara tenia 

en vigor. 

D’altra banda, això s’haurà de canviar quan fem el nou contracte de manera que quedi clar 

que no només hem de prohibir la propaganda sexista, sinó també la que genera ludopatia. 

Pel que fa a la modificació de l’ordenança, és cert que s’ha fet algun estudi i crec que estem 

en disposició de parlar, durant el primer trimestre del 2020, d’aquesta modificació necessària 

de l’ordenança municipal sobre publicitat exterior. 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta, 

però diu que no només es dona el cas que hi hagi aquesta publicitat al Mataró Bus, sinó que 

també n’hi ha a espais exteriors, com ara la que hi ha a la rotonda del Tecnocampus, sortint 

de la universitat. És un anunci d’una casa d’apostes.  

Em sembla un fet molt greu que hi hagi un anunci d’aquestes característiques al costat de la 

zona universitària, en un espai públic, on hi ha tanta població jove i vulnerable. Des del meu 

punt de vista aquest fet és equiparable a anunciar droga perquè destrossa vides i genera 

addiccions i activitats delictives. 

 

 

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

Mobilitat, reitera la necessitat de modificar l’ordenança.  

Tant a la societat com a les administracions ens ha agafat per sorpresa aquest fenomen 

nou, tan greu com que els clubs de futbol facin propaganda d’aquestes cases d’apostes.  
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28  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

DESENVOLUPAMENT DELS ACTES PROTOCOLARIS. 

 

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

prec següent: 

“En els últims mesos, i coincidint amb l’inici d’una nova legislatura, els regidors de l’oposició 
d’aquest consistori ens trobem contínuament amb diferents situacions incòmodes derivades 
d’un desconeixement del protocol en els diversos actes que tenen lloc a la nostra ciutat i que 
requereixen presència institucional. 

Aquest desconeixement ve a vegades de part dels mateixos regidors de l’oposició, que no 
tenen clar quin és el seu paper en un determinat acte, però també afecta a molts del 
membres de l’actual govern, a tècnics municipals i a responsables d’entitats i associacions 
diverses de la ciutat. 

El fet de ser molts membres nous al consistori, tant al govern, com a l’oposició, incrementa 
aquestes situacions incòmodes que es produeixen en visites institucionals, actes de 
reconeixement, inauguracions, recepcions, etcètera. 

De fet, els regidors de l’oposició, en tant que part del Consistori, han de poder representar 
també la institució i tenen la voluntat de fer-ho de la millor manera possible. 

Per això, en les últimes setmanes, ens hem dirigit al servei de protocol i al gabinet d’alcaldia 
per tal de resoldre aquestes situacions però no hem tingut cap resposta. 

Davant això, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’esquerres, fem el 
següent prec: 

1-El servei de protocol de l’Ajuntament de Mataró elaborarà un informe amb tota la tipologia 
d’actes que tenen lloc a la ciutat, especificant el paper que han de tenir els regidors (tant  del 
govern com de l’oposició) en cadascun d’ells. 

2-Aquest informe es farà arribar i s’explicarà a cadascun dels regidors del consistori perquè 
puguin desenvolupar la seva tasca de representació institucional amb normalitat. 

3-El mateix, es farà arribar, també amb les explicacions oportunes, a tots els tècnics 
municipals que habitualment participen en els actes organitzats pel mateix Ajuntament de 
Mataró, a vegades amb la col·laboració d’associacions i/o entitats de la ciutat. 

4-Quan aquestes requereixin la presència institucional en alguns dels actes organitzats, 
s’informarà a l’associació i/o entitat corresponent, de quin és el paper que han de tenir el 
diferents càrrecs institucionals del municipi que hi assisteixin.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, lamenta la incomoditat que algun regidor hagi pogut sentir en referència als actes 

esmentats, que opina que no responen a cap variació en el funcionament dels actes 

protocol·laris de l’Ajuntament, sinó que els casos descrits no es consideren institucionals. La 

regulació que vostè està demanant no és exigible a entitats, empreses o particulars que 

organitzen actes o que decideixen convidar o no discrecionalment a l’Alcalde, a grups 

municipals, etc., per participar o per compartir uns moments.  

D’altra banda, en els actes que organitza l’Ajuntament, i també en els que organitzen tercers 

però als que l’Ajuntament vol donar rellevància, s’elabora un guió de protocol que 

comparteixen els protagonistes i els tècnics organitzadors, on s’especifica l’ordre de l’acte, 

qui intervé als parlaments, la disposició dels convidats, els temps... 

Per a casos concrets i excepcionals, com la Festa Major de Santes, des de Protocol es 

facilita un ampli dossier de consideracions protocol·làries, concretament el darrer tenia 28 

pàgines. I si algú en té cap dubte, tenen la possibilitat de preguntar-ho.  

No tenim cap inconvenient a tractar específicament aquestes qüestions de protocol i, si 

s’escau, es pot fer alguna sessió informativa amb els regidors. Es pot programar la sessió 

properament i la tindrem en compte en el marc de la formació i informació als regidors.  

 

 

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

proposta de fer una sessió informativa per aclarir conceptes.  

De fet, pel que comentava, nosaltres no hem denunciat cap canvi de funcionament, al 

contrari, hem atribuït les incomoditats al desconeixement causat per les noves 

incorporacions.  

Tampoc hem parlat d’actes concrets, ens referíem en general. 
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29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

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

DE RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ DEL GOVERN DE 

MATARÓ. 

 

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

pregunta següent: 

 

“Fa poques sessions, es va anunciar als participants de la Comissió de Qualitat Urbana i 
Benestar de la Ciutadania. Que tal com es feia a moltes altres institucions i amb l’objectiu de 
fer les reunions més ràpides, que es reduiria a la mínima expressió el punt de “Línies 
d’actuació” (que és on el Govern explica el que fa: aquelles accions iniciades o en curs, que 
s’estan portant a terme). 

La lectura dels mitjans locals ens permet disposar (a posteriori, això si) de la informació 
sobre l’acció de govern a molts i diversos àmbits. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 

1. Aquesta línia d’actuació, serà la que regirà a partir d’ara la relació amb els Grups de 
l’oposició? Serà aquesta la tònica del que resta de mandat?” 

 

 

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

Mobilitat, respon que la intenció del Govern municipal és continuar donant la màxima 

informació als grups municipals i al conjunt de la ciutadania. Som un Ajuntament molt 

transparent i que facilita moltíssima informació i, en aquest cas, qualsevol error o dèficit que 

s’hagi pogut produir d’informació en una comissió informativa és corregible. De fet, 

pensàvem que ajuntar tres comissions informatives del mandat anterior suposaria una 

càrrega molt gran, però hem vist que no és així i que som capaços de donar més informació, 

fins i tot. 

No obstant això, recordo que cada vegada que hi ha hagut un tema important, hem mirat de 

reunir-nos amb els grups municipals, fins i tot fora de la comissió informativa. Jo mateix, 

sobre l’ordenança de circulació, el Pla de Mobilitat o el Mataró Bus, he tingut reunions al 

marge de la comissió informativa. Hem de garantir la màxima informació i ens comprometem 

al fet que així sigui. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, reconeix 

que la comissió informativa de Presidència segueix tenint el mateix funcionament que tenia i 

no en té cap queixa. Sí que és cert que la fusió de comissions que ja de per si tenien un gran 

volum de treball, com la de Via Pública o la de Serveis Personals i Acció Social, han 

provocat l’eliminació d’una gran part de línies d’actuació. I això ens preocupa, com també 

algunes actuacions, com ara el tancament als regidors de l’accés als nostres despatxos, que 

ha durat unes setmanes, o darrerament algunes obres que han estat anunciades 

directament pel grup del PSC.  

Sabem que tenen la majoria i l’última decisió, però ens preocupa aquesta dinàmica. I no tant 

com a regidor, sinó més aviat per garantir a les persones que ens han votat que la nostra 

feina té la qualitat que ha de tenir. 

Per això pensem que la manera d’exercir aquesta majoria s’ha d’assemblar més a la manera 

amb la qual ens hem aproximat a la revisió del Pla General, o en el treball conjunt que volem 

desenvolupar en relació amb el Pla d’Oci Nocturn, que no pas amb aquesta mena d’accions 

que no ens agraden i que són molt fàcilment corregibles. 

 

 

 

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

Mobilitat, reitera el compromís del Govern de millorar tot el que sigui millorable a nivell 

d’informació i demana disculpes si hi ha hagut algun error. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:20 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

L’Alcalde     La Secretària General Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 


