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ACTA NÚM. 19/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de novembre 

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

del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
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) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (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) 
 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

És excusada la Sra. Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna 

fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de novembre 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 7 de novembre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 3-10-2019 i dos 
extraordinàries de 15-10-2019 i de 23-10-2019. 

 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
  
 DICTAMENS 
  
 ALCALDIA 
 
3 Canvi representant municipal en el Consorci LOCALRET 
 
4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8372/2019 de 25 d’octubre, de 

delegació de competències en matèria de Seguretat Pública. 
 
5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8562/2019 de 31 d’octubre, de 

designació de representants municipals en la Fundació Iluro. 
 
6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.8563//2019 de 31 d’octubre, de 

modificar retribució regidora de la Corporació.  
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 CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
  
 Secretaria General 
 
7 Aprovar el contracte de donació del fons documental de caràcter històric de la 

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
 
8 Aprovar el contracte de donació d’un fons documental de filmacions del Sr. 

Joaquim Illa Juandó 
 
 
 
 CIM DE QUALITAT URBANA I  BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 Direcció d’Ensenyament 
 
9 Cessament i nous nomenaments de vocals del Consell Escolar Municipal en 

representació de la Corporació Municipal. 
 
 
 Servei de Mobilitat 
 
10 Aprovar inicialment l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla de Mobilitat Urbana i 

Sostenible de Mataró. 
 
 
 
 CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 
11 Adhesió a l’Associació Barcelona clúster nàutic. 
 
 
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en 

relació als suposats comentaris fets en un xat per part de certs membres de la 
Policia Local. 

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

Catalunya-MES sobre el model comercial de Mataró. 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació a la promoció turística de la ciutat de Mataró. 
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 PRECS I PREGUNTES 
 
15 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per tal que es protegeixin 

les dunes de Mataró i es comprometin a no fer més activitats lúdic recreatives a 
sobre d’elles. 

 
16 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa al Port de 

Mataró.   
 
17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la deixalleria. 
 
19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’estat del projecte al carrer Gibraltar. 
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la memòria Històrica. 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre alguns aspectes de gestió de la Policia Local. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la retirada de simbologia feixista a l’espai públic de Mataró. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l’eficiència de la delegació de competències. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a un acord del Ple de novembre de 2016. 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

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

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

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

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

 

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

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

punts de l’ordre del dia.  
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1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 3-10-2019 I DOS EXTRAORDINÀRIES DE 15-10-

2019 I DE 23-10-2019. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 
  

 No hi han assumptes a tractar. 

 
 
 
 

DICTAMENS 

ALCALDIA 
 

3  - CANVI REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI 

LOCALRET 

 

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 govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant municipal Sr. 
Daniel Hurtado Díaz en el Consorci LOCALRET, pel Sr. Juan Carlos Jerez Antequera.   
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 

 
 
Únic.-  Designar al Sr. Juan Carlos Jerez Antequera com a representant de l’Ajuntament de 
Mataró en el Consorci LOCALRET, en substitució del Sr. Daniel Hurtado Díaz.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Junts per Mataró (1).  

Vots en contra: Cap.  

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

 

 

 

 

4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

8372/2019 DE 25 D’OCTUBRE, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA. 

 

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

 

“Per Decret 4949/2019 de 18 de juny, es va delegar la competència d’aquesta Alcaldia en 
matèria de Seguretat Pública a la regidora Anna Villarreal Pascual.  
 
Per Decret 6304/2019 de 3 de juliol, es va revocar temporalment la delegació de 
competència en matèria de Seguretat Pública durant el temps necessarri per baixa de 
maternitat, atribuint-la temporalment al regidor Juan Carlos Jerez Antequera.. 
 
Un cop normalitzada la situació amb l’alta mèdica de la Sra. Anna Villarreal Pascual és 
convenient retornar l’ordre de delegació de competències en els termes establert al Decret 
4949/2019 de 18 de juny. 
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los 
en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de 
l'Ajuntament de Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
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Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Deixar sense efectes la delegació de competències en matèria de Seguretat 
Pública conferides per decret d’Alcaldia 6304/2019 de 3 de juliol al regidor Juan Carlos 
Jerez Antequera. 
  
Segon.-  Delegar en la regidora Anna Villarreal Pascual les competències en matèria de 
Seguretat Pública que comprén l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic. Seguretat Pública: 
Policia Local, Protecció Civil; i de l’Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones: Protecció 
de la Salut.   
 
Tercer.-  Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per 
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 25 d’octubre 
de 2019,  RESOLC:" 
 
 
Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

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

8562/2019 DE 31 D’OCTUBRE, DE DESIGNACIÓ DE 

REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA FUNDACIÓ ILURO. 

 

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

 

“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se 
constituït la Corporació el dia 15 de juny de 2019, cal procedir als nomenaments dels 
representants de la Corporació en diverses entitats públiques o privades en les quals 
l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern. 
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Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 
Primer.-   Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en diferents organitzacions 
supramunicipals, en la forma següent: 
 
 
FUNDACIÓ ILURO 
Nombre de representants : 2  

Ramon Manent i Rodon 
Joaquim Dorda Ventura 
 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri.” 

 

 

 

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

constar que a l’Ajuntament li pertoca la designació d’un representant a la Fundació Iluro. La 

proposta d’un segon representant al Patronat per complir les quotes de patrons per part de 

l’Administració, d’acord amb el plantejament del decret, fa que s’excedeixin. No hi ha més 

problema, però volia fer-ho palès.  

 

 

 

6  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 

NÚM.8563//2019 DE 31 D’OCTUBRE, DE MODIFICAR RETRIBUCIÓ 

REGIDORA DE LA CORPORACIÓ.  

 

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

 

“En data 15 de juliol de 2019, la regidora Anna Villarreal Pascual ha presentat escrit a la 
Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró sol.licitant la declaració formal 
d’autorització de la compatibilitat per a l’exercici puntual de l’activitat professional 
d’advocada, i la modificació en el seu règim de dedicació, passant del 100% a dedicació 
parcial del 95%,.  
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L’acord plenari de 9 de juliol de 2019 contemplava les retribucions dels regidors pel mandat 
2019-2023.   
 
El punt cinquè de l’acord diu: 
 
Els membres de la Corporació Local que ocupin alguns dels càrrec referits a l’apartat tercer 
d’aquest acord podran exercir-lo en règim de dedicació parcial. En el cas de retribució per 
dedicació parcial, el Ple podrà concedir de forma motivada dedicacions a jornada parcial 
entre el 25% i el 95% de la jornada establerta pel personal municipal.  
 
El règim de dedicacions parcials dels regidors/es tinents d’Alcaldia, regidors/es amb 
dedicació i regidors/es portaveus, observarà les següents condicions: 
 

a) En el cas de declaracions de compatibilitat per a activitats privades puntuals, la retribució 
serà com a màxim del 95% de la establerta per al factor d’especial responsabilitat i dedicació 
al càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

 
b) En el cas de declaracions de compatibilitat per a activitats públiques i privades permanents, 

la retribució serà com a màxim del 95% de la establerta per al factor d’especial 
responsabilitat i dedicació al càrrec en règim de dedicació exclusiva, quan la dedicació a 
l’activitat municipal sigui de 35 hores setmanals. El percentatge de retribució es reduirà 
proporcionalment en la mesura en que també es redueixi la dedicació a l’activitat municipal 
 
 
El punt onzè de l’acord diu 
 
“Als efectes de poder canviar de tipologia de retribució o bé de passi a règim 
d’indemnització, es delega a l’Alcaldia la facultat de modificar les percepcions d’un membre 
de la Corporació, a sol·licitud d’un grup municipal, sempre i quan el canvi comporti 
adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions previstes en el present acord. La 
Junta de Portaveus serà informada d’aquests canvis. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Modificar la retribució corresponent a la regidora Anna Villarreal Pascual, que serà 
de dedicació parcial del 95% de la jornada, amb efectes retroactius de 15 de juny de 2019.  
 
Segon.-  Declarar la compatibilitat de la regidora Anna Villarreal Pascual. Activitat privada. 
Exercici puntual activitat professional advocada. 
 
Tercer.-  Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia 
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  
 
Quart.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri.” 
 
 

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

Secretaria General 
 

7  - APROVAR EL CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS 

DOCUMENTAL DE CARÀCTER HISTÒRIC DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“En data 13 de novembre de 2018 la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha 
presentat un escrit en el que manifesta la seva voluntat de fer una donació a l’Ajuntament de 
Mataró d’un fons documental amb cronologia compresa entre els anys 1790-2005. Annexa 
un certificat de l’acord de la Junta del Patronat de 6 de març de 2018 d’unificació de l’Arxiu 
històric i cessió de la titularitat del fons a l’Ajuntament. 

Les tipologies dels documents cedits són decrets, memòries, subvencions, autoritzacions, 
documentació no- tarial, informes, convenis, plànols i cartes, relatives a l’Administració de 
l’Hospital, i que posen en relleu la important tasca que aquesta fundació ha portat a terme a 
la ciutaten aquest període. 
 

La cap de secció de Gestió Documental i Arxiu ha proposat acceptar la donació, per tal 
d’unificar les diferents parts del fons. L’Arxiu Municipal de Mataró es posarà en contacte amb 
l’Arxiu Comarcal del Maresme per a la gestió d’aquest fons. 

La pròpia Fundació s’ha encarregat de catalogar el fons objecte de donació, que es posarà a 
disposició de les persones interessades, a través del servei de consulta de l’Arxiu Comarcal. 

L’Ajuntament de Mataró aprecia la importància d’aquest fons pel fet que disposarà de 
documents de caràcter històric i del tractament de la sanitat de la ciutat al llarg dels segles i 
reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquest fons, que és de gran importància per a la 
ciutat, per als investigadors i per a la societat en general, raó per la qual té la voluntat 
d’acceptar la donació dels documents oferts per la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena en la seva qualitat de cedent. 

En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la 
possessió i propietat del fons documental, així com els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública dels seus documents per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat 
d’explotació. 
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La donació es realitza a l’empara dels Articles 531-7 i següents del Llibre Cinquè del Codi 
Civil de Catalunya ( Llei 5/2006 de 10 de maig) i té caràcter irrevocable i perpetu. 
 

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha manifestat la seva conformitat amb 
la proposta de contracte adjunta. 
 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i en virtut de les competències delegades per 
Decretd’Alcaldia número 4949 de data 18 de juny de 2019 proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següents ACORDS : 
 
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció 
o explotació dels documents històrics de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena relatius al tractament de la Sanitat a la ciutat de Mataró des de l’any 1790 fins 
2005. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació d’un fons documental de caràcter 
històric de la Fundació Hospital  Sant Jaume i Santa Magdalena a l’Ajuntament de Mataró" 
que s'adjunta com annex I en aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.-  Facultar al primer Tinent d’Alcalde Juan Carlos Jerez Antequera, per a la signatura 
del contracte de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que implica 
l'adquisició del ple domini de l’arxiu documental històric. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu a la Fundació 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte 
de donació fa a la ciutat de Mataró”. 
 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

8  - APROVAR EL CONTRACTE DE DONACIÓ D’UN FONS 

DOCUMENTAL DE FILMACIONS DEL SR. JOAQUIM ILLA JUANDÓ 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“En data 27 de maig de 2019 el senyor Joaquim Illa Juandó ha presentat un escrit en el 

que manifesta la seva voluntat de fer una donació a l’Ajuntament de Mataró de 9 

pel·lícules cinematogràfiques dels anys 60 i 70 rodades en format 8mm per ell mateix.  

 
  La llista de pel·lícules és la següent: 

1. «Iluro, viatge al passat», basada en el llibre de Marià Ribas. 

2. «Viacrucis», documental sobre la Capella dels Dolors de Santa Maria (1969). 

3. «Festes de les Santes» (1968). 

4. «Excursió submarina», rodada sota l’aigua. 

5. «La malifeta», pel·lícula rodada de manera contínua, sense talls (1976). 

6. «Punta Santa Anna», que versa sobre la construcció d’un vaixell a les Drassanes 

Xufré de Mataró (1975). 

7. «A101», que versa sobre la construcció d’un vaixell a les Drassanes Xufré de Mataró 

(1975). 

8. «Mosaic romà de Can Xammar», documental (1976). 

9. «El pinchito», pel·lícula rodada de manera contínua sense talls (1976). 

La cap de secció de Gestió Documental i Arxiu ha proposat acceptar la donació i fer els 
tràmits  de posar-se en contacte amb la Filmoteca de Catalunya, que és qui te les capacitats 
tècniques per reproduir, migrar i conservar aquest tipus de formats. En aquest casos, la 
Filmoteca de Catalunya sol digitalitzar les cintes, conservar-les per a la posteritat, i facilitar 
als propietaris una còpia digital per a la seva explotació; així s’ha fet amb d’altres filmacions 
que pertanyen als fons de l’Arxiu Municipal 
 
L’Ajuntament de Mataró aprecia la importància d’aquest fons pel fet que disposarà d’imatges 
en moviment de llocs emblemàtics de la ciutat, i reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor 
d’aquest fons, que és de gran importància per a la ciutat de Mataró, pels investigadors i per a 
la societat en general, raó per la qual té la voluntat d’acceptar la donació de les  pel·lícules 
ofertes pel senyor Joaquim Illa Juandó en la seva qualitat de cedent. En l’acte de donació es 
transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la possessió i propietat del fons de 
pel·lícules, així com els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les seves 
imatges per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat d’explotació. 
 
La donació es realitza a l’empara dels Articles 531-7 i següents del Llibre Cinquè del Codi 
Civil de Catalunya ( Llei 5/2006 de 10 de maig) i té caràcter irrevocable i perpetu. 
 
El senyor Joaquim Illa Juandó ha manifestat la seva conformitat amb la proposta de 
contracte adjunta. 
 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i en virtut de les competències delegades per 
Decret   d’Alcaldia número 4949 de data 18 de juny de 2019 proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següents ACORDS : 
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Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció 
o explotació dels arxius cinematogràfics del senyor Joaquim Illa Juandó, propietari d’un 
conjunt de pel·lícules ambientades a la ciutat de Mataró. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació d’un fons documental de filmacions del 
senyor Joaquim Illa Juandó a l’Ajuntament de Mataró" que s'adjunta com annex I en aquesta 
proposta d'acord i procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.-  Facultar l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, senyor David Bote Paz, per a la 
signatura del contracte de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que 
implica l'adquisició del ple domini de l’arxiu cinematogràfic. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu al senyor Joaquim 
Illa Juandó per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte de donació fa a la ciutat de 
Mataró”. 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
  

CIM DE QUALITAT URBANA I  BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 

Direcció d’Ensenyament 
 

9  - CESSAMENT I NOUS NOMENAMENTS DE VOCALS DEL 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓ DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL. 

 

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

 

“RELACIÓ DE FETS 

Un cop iniciat un nou mandat municipal, la Direcció d’Ensenyament té la voluntat de procedir 

a la renovació de la totalitat de vocals del Consell Escolar Municipal. 

 

Vist l’informe de la cap del Servei d’Educació de data 7 d’octubre de 2019, segons el qual és 

necessari fer la renovació de la totalitat dels vocals representants dels Grups Municipals, per 

acord de l’Ajuntament en Ple. 
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FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb allò establert a l’article 5.1 del reglament del Consell Escolar Municipal de 

Mataró, la representació de la Corporació Municipal al Consell Escolar, estarà formada per 

un/a representant de cada grup polític municipal. 

D’acord amb allò establert a l’article 8 del reglament del Consell Escolar Municipal de 

Mataró, «cada 4 anys es renovaran tots els vocals del Consell Escolar de Mataró ...» 

D’acord amb l’article 7 del reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró «El 

nomenament i cessament dels vocals del Consell Escolar de Mataró s’efectuarà per acord de 

l’Ajuntament en Ple, en el cas dels representants de la Corporació Municipal i per decret 

d’Alcaldia en la resta de vocals». 

 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 

 

Primer.-  Cessar els següents vocals del Consell Escolar Municipal :  

 

-   Sr. Agustí Sancho Caballé, com a representant del Grup Municipal CiU. 

 

-   Sr. José Antonio Molero Bote, com a representant del Grup Municipal C’s, i al seu 

substitut, Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando. 

 

-   Sra. Beatriz Delgado Castro, com a representant del Grup Municipal PSC-CP. 

 

-   Sra. Teresa Navarro Andreu, com a representant del Grup Municipal ERC, i al seu 

substitut, Sr. Jordi Esparrell i Cervilla. 

 

-   Sra. Elena Ballesteros Serra, com a representant del Grup Municipal PP. 

 

-   Sra. Mònica Lora Cisquer, com a representant del Grup Municipal PxC. 

 

-   Sr. Francesc Villà Pardo, com a representant del Grup Municipal ICV. 

 

-   Sra. Maria Sans Vidal, com a representant del Grup Municipal CUP, i a la seva 

substituta, Sra. Juliana Bacardit Garriga. 

 

-   Sra. Montserrat Morón Gámiz, com a representant del Grup Municipal VOLEMataró, i 

al seu substitut, Sr. Miguel Garcia Sánchez. 

 

 

Segon.- Nomenar les següents persones com a vocals del Consell Escolar Municipal en 

representació de la Corporació Municipal: 

 

-   Sra. Rita Villà Taberner, com a representant del Grup Municipal En Comú Podem. 
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-   Sra. Cristina Sancho Rodríguez, com a representant del Grup Municipal Ciutadans, i al 

Sr. José Antonio Molero Bote, com al seu substitut. 

 

-  Sr. Sergio López Juste, com a representant del Grup Municipal Partit dels Socialistes 

de Catalunya, i a la Sra. Núria Padilla Moldero, com a la seva substituta. 

 

-  Sr. Joan Pere Le Bihan Rullan, com a representant del Grup Municipal Junts per 

Mataró, i al Sr. Alfons Canela Serrano, com al seu substitut. 

 

-  Sra. Teresa Navarro i Andreu, com a representant del Grup Municipal Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

Servei de Mobilitat 

 

10  - APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

DEL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE MATARÓ. 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets  
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària que tingué lloc el passat dia 13 de desembre de 
2018 acordà aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró (PMUS). 
 
L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) s’integra en el PMUS en tant que document que recull 
els aspectes ambientals i de sostenibilitat sobre els criteris i orientacions proposats pel 
PMUS que poden provocar efectes sobre el medi ambient. L’EAE és l’instrument preventiu 
que permet integrar els aspectes ambientals i de sostenibilitat en la presa de decisions sobre 
els criteris i orientacions proposats pel PMU i que, potencialment, poden tenir efectes sobre 
el medi ambient.  
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L’EAE ha estat elaborat per l’Ajuntament de Mataró com a promotor del pla i té per objectiu 
identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi ambient que 
puguin derivar-se de l’aplicació del pla, així com les alternatives raonables, tècnica i 
ambientalment viables, que tinguin en compte els objectius i àmbit territorial d’aplicació del 
pla.  
 
Fonaments de dret  
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, preveu que els plans de mobilitat urbana són 
els document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
Catalunya. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya, al seu article 17 estableix la 
necessitat d’una Avaluació Ambiental Estratègica als instruments de planificació establerts 
per la Llei, entre els quals es troben els plans específics, com el PMUS.  
 
Els plans de mobilitat urbana són objecte d'avaluació ambiental, en virtut de l'article 5 de la 
Llei 6/2009, de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i de les previsions de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
La Llei 6/2009 de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes estableix en el seu 
article 8 i l’annex III el contingut mínim de l’EAE. Així mateix, l’article 20 de la Llei estatal 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental també fixa el contingut de l’EAE. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent:  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Mataró (PMUS), el text del qual s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre el text aprovat inicialment a consulta a les entitats i municipis afectats i a 
informació pública a la ciutadania en general per un període de 45 dies hàbils, comptats des 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona. 
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Ciutadans (2).    
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Vots en contra: Cap.  

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

Mataró.  

 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 

 

 
11 - ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC. 
 
 
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, presenta la 

proposta següent: 

 

“El Barcelona Clúster Nàutic és una associació amb la vocació de convertir l’activitat 

nàutica en un dels motors de l’economia de Barcelona i de la Costa de Barcelona, 

aprofitant l’existència d’un sector on convergeixen indústria, empreses, entitats i centres de 

recerca amb un alt potencial per generar riquesa i valor afegit. 

El Barcelona Clúster Nàutic té una estructura mixta, en l'actualitat, està format per uns 
noranta membres, on hi participen agents públics i privats, el que permet que 
l'administració pública faci partícip l'entitat de les diferents polítiques públiques, afavorint la 
seva transversalitat en benefici del conjunt de la ciutat i també la possible integració en les 
polítiques regionals. 

D'altra banda, l'existència d'un teixit empresarial important en el Clúster aporta operativitat, 
un major i més profund coneixement del sector i el seu mercat laboral, així com més 
possibilitats d'interacció i transferència de know-how entre els diferents actors. El 
Barcelona Clúster Nàutic vol ser l'eina aglutinadora que articuli el diàleg entre autoritat, 
indústria i comunitat. 

El govern municipal, de forma compartida amb tots els grups del consistori, ha donat 
impuls al Pla Estratègic Mataró 2022, un procés de reflexió destinat al desenvolupament 
inclusiu, sostenible i intel·ligent de la ciutat. Fruit d’aquest treball col·laboratiu varen 
identificar-se tres reptes de ciutat: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat; 
Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial; i Imatge, reconeixement i promoció 
de la ciutat. 

El Pla Estratègic del Front Marítim aborda un d’aquests tres reptes, el d’imatge, 
reconeixement i promoció de ciutat. Es tracta d’un pla integral de posada en valor del front 
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marítim en la imatge interna i externa de Mataró, com a espai de lleure, turisme, activitat 
esportiva i passeig per a tothom; de l’anella blava, com a recurs de gran valor del qual cal 
tenir cura i se n’ha de gaudir; i del port, com a multiservei, urbà i turístic i de rellevància a la 
costa de Barcelona. 

El projecte Mar en Valor planteja tres escenaris d’actuació amb objectius específics 
concrets: 

1. Foment de les industries blaves. 

 Rendibilitzar l’actiu mar com a recurs econòmic, empresarial i d’innovació local. 

 Atreure industries blaves. 

 Fomentar l’emprenedoria local en economia blava. 

 Donar suport al desenvolupament de l’àrea comercial del port. 

2. Obertura de la ciutat al mar. 

 Posar en valor el Front Marítim com a espai ciutadà central de la ciutat de Mataró. 

 Vincular l’activitat de compres del centre amb l’activitat d’oci de la línia de mar. 

 Augmentar la freqüentació al passeig marítim per part de la ciutadania de Mataró. 

 Dur a terme un desenvolupament comercial i econòmic dels barris de mar. 

 Consolidar un front marítim atractiu i la marca Mataró en els seus vincles amb el mar. 

3. Promoció de la cultura marítima. 

 Promoure la cultura marítima. 

 Fomentar l’educació ambiental vinculada al mar. 

 Integrar les activitats nàutiques i la història marítima al currículum escolar. 

 Incentivar l’emprenedoria local en economia blava. 

La missió del Barcelona Clúster Nàutic és afavorir i promoure el desenvolupament d'activitats 
econòmiques i empresarials que impulsin la competitivitat del sector nàutic i permetin 
generar riquesa i ocupació d'alt nivell. 

Entre els seus objectius destaca la creació de vincles de col·laboració intensos entre els 
diferents agents que tenen el mar com a element identitari, per tal de buscar sinergies i 
canalitzar nous negocis, acords i projectes comuns. 
 

l’Associació Barcelona Clúster Nàutic constitueix un exemple de col·laboració público-
privada, amb una estructura mixta que afavoreix, d'una banda, la participació del Clúster en 
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les diferents polítiques públiques i, de l'altra, la implicació i la interacció amb el teixit 
empresarial així com la transferència tecnològica i l'intercanvi de know-how. 

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 l’adhesió a l’Associació Barcelona Clúster Nàutic  

Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada associació així com els seus 
protocols d’incorporació, que consten com a annex a aquesta proposta de resolució. 

Tercer.- Designar a Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat com a 
representant titular de la Corporació en els òrgans de l’Associació Barcelona Clúster Nàutic.  

Quart.- Comunicar aquests acords a l’Associació Barcelona Clúster Nàutic. “ 

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

seva intervenció recordant els presos i exiliats polítics i en especial, el president Puigdemont, 

que acaba de perdre el seu pare; i també la família i el jove Francesc, que avui ha estat 

posat en llibertat. Ara només queda en Marc, un jove mataroní, que esperem que ben aviat 

sigui al carrer. 

En relació amb el punt que ens ocupa, pensem que està bé que l’Ajuntament de Mataró 

estigui present en totes aquestes associacions que, de forma cooperativa, poden 

desenvolupar l’economia de la comarca, sobretot pel que fa a les activitats econòmiques 

vinculades al mar. De fet, al nostre programa electoral portàvem moltes d’aquestes 

iniciatives: intentar captar estudis vinculats al sector marítim per a la nostra ciutat, la formació 

de professionals, l’impuls de l’activitat econòmica..., tenint en compte que tota la part de 

rehabilitació de vaixells, per exemple, que aporta bastant valor afegit, podria compartir 

algunes especialitats amb la pròpia rehabilitació d’habitatges.  

Per tot plegat, hi votarem a favor. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 



 20 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ EN RELACIÓ ALS SUPOSATS 

COMENTARIS FETS EN UN XAT PER PART DE CERTS MEMBRES 

DE LA POLICIA LOCAL. 

 

El Sr. Alcalde indica que en aquest punt de l’ordre del dia s’ha presentat una Esmena del 

grup municipal Socialista i del grup municipal de En Comú Podem Mataró. Em primer lloc 

dóna la paraula al Sr. Alfons Canela, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, 

perquè expliqui la seva proposta de Resolució i després el Sr. Francisco Javier Gomar, 

portaveu del grup municipal Socialista presentarà l’Esmena, i després s’iniciarà el debat. 

 

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

la proposta de resolució següent 

 

“D'acord amb el que es disposa a la LLEI 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 
art.10 Primer C) els policies locals han d'actuar, en el compliment de llurs funcions, amb 
absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per 
raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 
 
El reglament de la policia local de Mataró, estableix en el seu article 6è que: 
 
"La Policia Local de Mataró desenvoluparà, en llur àmbit d'actuació territorial, les funcions 
següents: a. Garantir el lliure exercici dels drets i llibertats constitucionals dels ciutadans i 
ciutadanes i la seva seguretat. 
 
L'article 7è diu que: “els principis bàsics d'actuació dels membres del cos de la Policia Local 
de Mataró són els següents: 
 
1. Pel que fa a l'adequació a l'ordenament jurídic, han de: a) Exercir llurs funcions amb 
respecte absolut a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic. 
b) Actuar,en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política imparcialitat i, 
en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, religió, opinió, o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.(...). 
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2. Pel que fa a les relacions amb la comunitat, han de: a) Impedir, en l'exercici de llur 
actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti 
violència física o moral. L'Article 56 assenyala que: "En general, es dispensarà un tracte 
acurat i cortès al ciutadà, abstenint-se de qualsevol mena de violència o incorrecció verbal; 
es cuidarà la manera de gesticular, s'evitarà entrar en polèmica i es farà servir el tractament 
de "vostè", com a norma general. 
 
I l'article 67 assenyala: "Constitueixen infracció les accions i omissions contràries als 
preceptes d'aquest reglament, a qualsevol altra norma enunciada en el mateix o qualsevol 
norma que sigui d'aplicació directa, d'acord amb les tipificacions en què s'incardinen en la 
legislació aplicable". 
 
Aquesta darrera setmana s'ha posat en coneixement d'aquest grup municipal,  que podria 
haver-hi alguns membres del cos policial local utilitzant un xat, en el que suposadament, 
s`arriba a reclamar la intervenció de l'exèrcit i l'execució dels dissidents. Els esmentat insults 
i amenaces directes ho son contra els mataronins que en l'ús del seu dret a la llibertat 
d'expressió, reunió i manifestació han mostrat pacíficament el seu suport al dret de decidir i 
han expressat opinions contràries a l'enjudiciament, processament i finalment condemna 
dels dirigents independentistes. Hem de fer constar que els comentaris han estat reprovats 
per altres membres del cos policial. 
 
Aquests continguts, de ser certs, creiem que són extremadament greus i perjudiquen 
enormement el prestigi de la policia local. Entenem que no podem deixar passar que alguns 
dels seus membres, per molt minoritaris que siguin, pugin estar fomentant un discurs d'odi 
contra aquells ciutadans dels quals dissenteixen políticament, quan la seva funció ha de ser 
neutral, proporcional i oportuna i han de vetllar per al normal desenvolupament de la 
convivència, de manera que tots els ciutadans independentment de la seva condició social i 
de les seves conviccions polítiques, pugin exercir els seus drets amb llibertat 
 
Aquestes manifestacions creiem que són incompatibles amb els treballs dels servidors 
públics, que tenen com a funció primordial, entre d'altres, la defensa de les llibertats de tots 
els ciutadans, i creiem superen l'àmbit merament privat, ja que segons se'ns ha fet saber, 
s'estarien produint amenaces directes contra un col·lectiu concret. 
 
Igualment aquest grup municipal, entén que si la informació que se'ns ha fet arribar és certa, 
mereix una investigació interna i de confirmar-se la seva veracitat s'hauria de posar en 
coneixement immediat la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi i això, sense perjudici de 
l'aplicació de règim sancionador que correspongui. 
 
És per aquestes raons que aquest grup municipal, presenta la següent Proposta de 
Resolució. 
 
Primer.- L'Ajuntament en Ple acordi requerir al govern municipal l´obertura d'un expedient 
administratiu informatiu per tal d´esbrinar si son certes les activitats d´aquest grup i si les 
mateixes suposen algun tipus d`il·lícit administratiu i/o penal. 
 
Segon.- En el cas que es determini que son certs els continguts de l`esmentat xat, s`obri el 
procediment administratiu i s`apliquin les sancions que s`estimin adients. 
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Tercer.- En el cas que s'acrediti l'existència dels continguts esmentats al xat i que els 
mateixos podrien suposar un il·lícit penal, es doni trasllat dels expedients a la Fiscalia de 
Delictes d'odi de Barcelona, per tal de prengui les accions penals que entengui pertinents, 
personant-se alhora aquest ajuntament a les actuacions com acusació particular.” 

 

 

ESMENA QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES I EN COMÚ 

PODEM MATARÓ A LA PDR DE JUNTS PER MATARÓ EN RELACIÓ ALS 

SUPOSATS COMENTARIS FETS EN UN XAT PER PART DE CERTS MEMBRES 

DE LA POLICIA LOCAL. 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, presenta 

l’Esmena següent: 

 
“Tant la normativa general de la funció pública com la normativa sectorial dels cossos 
policials, estableixen l’exigència de que el personal al servei de les Administracions 
Públiques observi rigorosament en la seva actuació professional els principis d’objectivitat, 
neutralitat i imparcialitat política, i, en conseqüència, desenvolupin les seves funcions sense 
incórrer en cap tipus de discriminació, abús o tracte incorrecte vers la ciutadania.  
 
A finals d’octubre, han aparegut publicades en mitjans de comunicació (entre ells La 
Vanguardia i El Periódico), informacions relatives a manifestacions presumptament 
realitzades per membres de la Policia Local de Mataró en l’àmbit privat de l’aplicació 
WhatsApp i que, pel seu to i contingut, podrien ser constitutives d’algun tipus d’infracció, o 
posar en entredit la imatge i independència del propi cos.  
 
Amb l’objectiu d’esclarir al màxim els fets ocorreguts, i emprendre les accions que se’n 
poguessin derivar, l’Ajuntament ha ordenat l’obertura d’un expedient informatiu reservat, on, 
entre d’altres, s’haurà de determinar la possible veracitat i autoria, així com l’afectació a 
l’àmbit públic i professional, d’aquestes manifestacions privades.  
 
En qualsevol dels casos, i sense emetre judicis administratius que s’hauran de substanciar 
durant la instrucció de l’expedient obert, si es considera que aquestes manifestacions són 
èticament, socialment i políticament contràries al respecte i a la convivència de les persones. 
Ajuntament de Mataró   
 
Continua la senyora Sarai Martinez, portaveu del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró, dient que per tot això, es presenta la següent Proposta de resolució:  

 
Primer.-  Reprovar qualsevol actitud o manifestació que sigui contrària o atemptatòria contra 
els principis de llibertat i igualtat per raó d’ideologia o de qualsevol altra condició personal o 
social.  
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Segon.-  Instar a la continuïtat de l’expedient informatiu reservat que l’Ajuntament ha obert 
per esclarir els fets ocorreguts.  
 
Tercer.- Depurar les responsabilitats professionals, administratives i/o penals, que es 
poguessin derivar d’un expedient disciplinari.  
 
Quart.-  Reforçar la presència del Codi Ètic de la Policia de Catalunya en els processos de 
selecció i els programes de formació de la Policia Local de Mataró.  
 
Cinquè.-  Reconèixer l’absoluta neutralitat, imparcialitat, objectivitat i proporcionalitat amb la 
que estan actuant públicament tots els membres de la Policia Local de Mataró davant les 
diverses situacions i mobilitzacions de caràcter polític que s’han produït a la ciutat durant les 
darreres setmanes.” 
 
 
 
 
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, dona 

suport a l’esmena presentada pel PSC i En Comú.  

Nosotros también reprobamos cualquier manifestación o actitud que vaya contra cualquier 

tipo de ideología. También creemos que desde el Ayuntamiento no podemos descalificar a 

todo un cuerpo que está actuando de una manera impecable durante todas sus actuaciones 

por actitudes puntuales de un chat privado. Esperaremos al cierre del expediente informativo 

que se ha abierto para posicionarnos.  

Con el trabajo que están haciendo todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos 

sumamos a la felicitación a la Policía Local de Mataró, a los Mossos, a la Policia Nacional y a 

la Guardia Civil por el trabajo que están realizando para frenar conductas violentas por parte 

del independentismo radical. 

 

 

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

s’entén per “privat”: un xat en el qual hi participa més del 70% de la plantilla és potser alguna 

cosa més que una xat privat. Les coses són privades fins que deixen de ser-ho. En el 

moment que deixen de ser-ho, aquest tipus de feina que han triat aquestes persones ens fa 

partir de la base que ni en públic ni en privat cap agent de la plantilla de la Policia Local de 

Mataró es pot permetre aquesta mena d’insults i d’incitació a la violència sobre qualsevol 

ciutadà. Com a servidors públics, no ho són a temps parcial. 

En aquest sentit, manifestem una profunda decepció per aquestes mostres d’odi i 

d’intolerància, sobretot per la feina que han triat, que hauria de ser una feina presidida per la 
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imparcialitat, per la prudència, i res està més lluny d’això que el que hem llegit. Aquesta 

manca de respecte als ciutadans i a la democràcia ens preocupa perquè afecta la confiança 

que tots nosaltres hem de dipositar en el cos de la Policia Local en uns moments en què 

l’activitat de l’extrema dreta a Mataró és més que evident. 

Ja s’ha obert l’expedient informatiu, que és el que s’havia de fer. D’altra banda, la Diputació 

té un servei d’assistència jurídica en recursos humans i un dels serveis que proporcionen és 

la instrucció d’expedients disciplinaris i d’informació reservada. M’atreveixo a demanar a 

l’equip de govern, encara que això representi un retard en la instrucció de l’expedient, que 

explorin aquesta possibilitat per descarregar els recursos humans de la nostra ciutat d’una 

feina que pot ser molt desagradable, perquè haurà d’avaluar i mirar companys i persones 

amb les quals hi pot haver una relació habitual des del punt de vista sindical.  

Espero i desitjo, en funció del resultat de l’expedient, que es prenguin les mesures oportunes 

de sancions i que, a partir d’ara, el procés de selecció dels nous membres de la policia reculli 

tots els valors que han de presidir la seva funció. 

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

el PSC i En Comú Podem s’equivoquen presentant aquesta esmena. Aquí no es tractava de 

posar en dubte el cos de la Policia Local de Mataró, però, presentant aquesta esmena sí que 

la posen en el punt de mira. Ha de ser necessàriament incompatible el fet de tenir un cos 

amb una reputació i una bona consideració per part de tota la ciutadania amb el fet que es 

depurin certes responsabilitats per unes opinions que s’han manifestat en un xat i que són 

totalment contràries al principi de neutralitat i objectivitat al qual es deu un servidor públic? 

Fan corporativisme, vostès. Nosaltres aquí no ataquem el cos de policia, només demanem 

que es prenguin responsabilitats, però vostès fan una esmena a la totalitat i, per tant, són 

vostès que han qüestionat el cos. La proposta anava adreçada només contra les persones 

que han fet aquestes manifestacions.  

Em sembla que s’equivoquen amb l’esmena. Aquí hi ha un tema d’àmbits i vostès confonen 

l’àmbit públic amb el sector públic. Un xat amb 80 membres d’una plantilla de la policia no 

està dintre de l’àmbit privat, és un àmbit públic. Són tots funcionaris públics. Aquí hi ha hagut 

una equivocació per part seva.  

De tota manera, agraeixo que l’Ajuntament hagi estat ràpid a obrir l’expedient informatiu i 

n’esperarem els resultats.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’esmena presentada pel grup 

municipal Socialista i el grup municipal de En Comú Podem Mataró: 

 
 
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 (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que queda incorporada l’esmena 

del grup municipal Socialista i En Comú Podem Mataró a la Proposta de Resolució 

presentada pel grup municipal de Junts per Mataró, de forma que finalment la 

proposta que anem a votar és la següent: 

 

“Tant la normativa general de la funció pública com la normativa sectorial dels cossos 
policials, estableixen l’exigència de que el personal al servei de les Administracions 
Públiques observi rigorosament en la seva actuació professional els principis d’objectivitat, 
neutralitat i imparcialitat política, i, en conseqüència, desenvolupin les seves funcions sense 
incórrer en cap tipus de discriminació, abús o tracte incorrecte vers la ciutadania.  
 
A finals d’octubre, han aparegut publicades en mitjans de comunicació (entre ells La 
Vanguardia i El Periódico), informacions relatives a manifestacions presumptament 
realitzades per membres de la Policia Local de Mataró en l’àmbit privat de l’aplicació 
WhatsApp i que, pel seu to i contingut, podrien ser constitutives d’algun tipus d’infracció, o 
posar en entredit la imatge i independència del propi cos.  
 
Amb l’objectiu d’esclarir al màxim els fets ocorreguts, i emprendre les accions que se’n 
poguessin derivar, l’Ajuntament ha ordenat l’obertura d’un expedient informatiu reservat, on, 
entre d’altres, s’haurà de determinar la possible veracitat i autoria, així com l’afectació a 
l’àmbit públic i professional, d’aquestes manifestacions privades.  
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En qualsevol dels casos, i sense emetre judicis administratius que s’hauran de substanciar 
durant la instrucció de l’expedient obert, si es considera que aquestes manifestacions són 
èticament, socialment i políticament contràries al respecte i a la convivència de les persones. 
Ajuntament de Mataró   
 
Per tot això, el grup municipal socialista presenta la següent Proposta de resolució:  
 
Primer.-  Reprovar qualsevol actitud o manifestació que sigui contrària o atemptatòria contra 
els principis de llibertat i igualtat per raó d’ideologia o de qualsevol altra condició personal o 
social.  
 
Segon..-  Instar a la continuïtat de l’expedient informatiu reservat que l’Ajuntament ha obert 
per esclarir els fets ocorreguts.  
 
Tercer.- Depurar les responsabilitats professionals, administratives i/o penals, que es 
poguessin derivar d’un expedient disciplinari.  
 
Quart.-  Reforçar la presència del Codi Ètic de la Policia de Catalunya en els processos de 
selecció i els programes de formació de la Policia Local de Mataró.  
 
Cinquè.-  Reconèixer l’absoluta neutralitat, imparcialitat, objectivitat i proporcionalitat amb la 
que estan actuant públicament tots els membres de la Policia Local de Mataró davant les 
diverses situacions i mobilitzacions de caràcter polític que s’han produït a la ciutat durant les 
darreres setmanes.” 
 
 
 
 
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 (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (1). 

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

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE EL MODEL COMERCIAL DE MATARÓ. 

 

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

proposta de resolució següent: 

 

“El sector comercial urbà és el que proporciona més llocs de treball als ciutadans de Mataró. 
Juntament amb la restauració representen a la vora d'una quarta part dels llocs de treball 
totals. 

La ciutat de Mataró disposa d’un comerç urbà configurat a l’entorn de diversos eixos 
comercials: Comerç Mataró Centre, Plaça Gran i Entorns, Centre Comercial de la Plaça de 
Cuba i Rodalies, La Gran Botiga, Comerç Rocafonda, Cerdanyola Comercial i Boulevards de 
Mataró. 

Fora de la trama urbana, el comerç de perifèria, representat pel Mataro Parc i el Carrefour, 
amb totes les activitats comercials adjacents (tots ells amb una elevada capacitat d’atracció 
de clients). 

La ciutat compacta, la ciutat mediterrània ho és, en gran mesura, gràcies a la personalitat 
que li atorga el comerç de proximitat. Convivència, seguretat i dinamisme urbà.  

No és casual, que els mercats o les àrees comercials urbanes (habitualment en àrees amb 
patrimoni històric o amb personalitat pròpia) siguin una visita obligada pels visitants.Una 
tipología de mercats i de comerç difícil de trobar a altres contrades… 

Mataró suporta una taxa d’atur superior a la mitjana i una lenta recuperació de l’activitat 
econòmica. Han marxat empreses importants, han tancat comerços històrics. Mataró no 
exerceix, tampoc comercialment, cap capitalitat urbana ni comarcal ni metropolitana. 

En aquest context general, amb clara incidència a la nostra ciutat, trobem el progressiu 
creixement de les àrees comercials perifèriques dedicades al comerç excepcional (mobles, 
bricolatge, automoció, restauració, material per a la construcció) i el mal repartiment de 
l’oferta comercial en el territori.  

La convivència entre el comerç urbà i el perifèric, la competència entre un centre comercial 
com per exemple Mataró Parc i el comerç urbà, no és una lluita de tu a tu, en les mateixes 
condicions. De fet, representen dues alternatives molt distants. I més encara assumida ja la 
no arribada d’un establiment comercial singular i del seu efecte tractor. 

Les diferents centralitats urbanes defineixen una identitat pròpia de Mataró, patrimonial en 
algunes àrees i més social i cultural en altres.  

Per això, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, no estem a favor de prioritzar l’ampliació. 
Una opinió compartida per gran part del sector comercial de tota la ciutat, que defensa que 
no s’hauria de dur a terme si primer no es fa una millora important de les diferents 



 28 

centralitats urbanes. I compartida també per una part de l’actual govern, que sempre s’ha 
manifestat partidari de rebutjar la instal·lació i/o ampliació de grans superfícies comercials 
fora de la trama urbana, o que malgrat que es trobin dins de la mateixa, no representin una 
integració real amb el teixit comercial i l’espai públic existent.  

El Pla d’Impuls del Centre (2018), una pluja d’idees que es fonamenta sobretot en 
l’embelliment i la peatonalització d’alguns carrers, ha estat presentada repetidament per 
l’Alcalde i pel govern de la ciutat com una eina fonamental per a impulsar el comerç urbà i 
per facilitar el que en realitat és l’objectiu principal, l’ampliació del Mataró Parc, anunciant 
milionàries inversions en el transcurs de l’exercici 2020. 

Ens preguntem si el lideratge municipal s’ha de limitar a ensenyar el Pla d’Impuls del Centre 
cada vegada que es planteja aquesta qüestió. 

Realment pensen que només amb això serà possible suplir una feble acció de lideratge 
respecte el posicionament comercial de Mataró a la seva área d’influència? O recuperar la 
confiança de comerciants i consumidors? O facilitar la reorientació dels models de negoci, 
sense atorgar a aquest ampli sector d’activitat económica de Mataró, el valor que li 
correspon, amb els instruments de suport que calguin?  

Per nosaltres, es evident que no. No creiem que en les condicions actuals l’ampliació sigui 
un projecte viable i sostenible per a la ciutat. Donar més avantatge a aquest model de 
comerç, anirà, en la nostra opinió, en detriment del model de ciutat que tots compartim. 

Així, com podem treballar això, de manera que aconseguim, a través del desenvolupament 
del comerç urbà de proximitat i dels mercats, el nostre objectiu de ciutat compacta, de 
convivència d’usos i de cohesió social? 

Com cal integrar els estudis comercials dels barris de Rocafonda i de Cerdanyola, així com 
diferents taules de treball i pactes amb el sector, i pasar definitivament a l’acció?  

A més de la dinamització de l’oferta (campanyes, fires, accions de carrer, ...) cal anar més 
enllà i ajudar a configurar el mix de negoci a cadascun dels eixos comercials,  a actuar 
temporalment sobre locals buits, a promocionar l’atractivitat d’una àrea, a facilitar l’innovació 
comercial, a supervisar neteja o aparcament.  I també a coordinar permanentment totes les 
eines, publiques i privades disponibles, totes les organitzacions (comercials, esportives, 
hoteleres, culturals, ...) i administracions (local, comarcal, nacional).    

Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels 
següents ACORDS 

1. El Govern municipal, convençut que les idees del Pla d’Impuls del Centre són la solució 
pel Comerç Urbà de Mataró, presentarà un detallat calendari d’inversions per tal de concretar 
i portar a terme aquest projecte. En particular atenció, el detall d’inversions de l’any 1.    

2. El Govern pactarà amb el sector comercial un model de gestió i una estructura 
organitzativa i de govern, liderada per un director general consensuat entre les parts, tant pel 
gran centre comercial urbà a Cel Obert del centre, com també per la resta d’eixos comercials 
de la ciutat, amb capacitat de proposar decisions i explotant al màxim els trets diferencials, 
patrimonials, socials i culturals de cadascun d’ells. 
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4. Una vegada s’hagin executat aquestes iniciatives, orientades a garantir que el comerç 
urbà pugui competir amb el perifèric en peu d’una major igualtat, i no abans, serà possible 
afrontar d’una manera adequada la petició d’ampliació del Mataró Parc, en base als drets 
que li puguin correspondre. “ 

 

 

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

que els sembla força interessant tant el punt 1 com el punt 2, però no està gens d’acord amb 

el punt 3. Ante un gran reto de ciudad como es el desarrollo económico y comercial, tanto del 

Mataró ciudad como de los centros comerciales, lo que no podemos hacer es tener miedo y 

decir que, cómo no somos capaces de hacerlo todo, vamos a frenar uno para así desarrollar 

el otro. Nosotros creemos que para Mataró es un reto tanto el desarrollo comercial y 

económico de la ciudad como el de los centros comerciales. No creemos en ningún caso que 

se deban cerrar oportunidades a determinadas zonas de Mataró. Ante la oportunidad de 

ampliación de los centros comerciales, la actitud de la ciudad debe ser la de afrontar el reto, 

ahora que tenemos la oportunidad, y estudiar la ampliación del centro comercial. Nunca 

debemos cerrarnos. Debemos afrontar el reto de llevar los dos proyectos adelante y no 

cerrar el paso a ninguna oportunidad de desarrollo económico y comercial de la ciudad.  

Políticamente creo que este consistorio, con su equipo técnico, tiene la suficiente capacidad 

de gestión para desarrollar ambos retos. La actitud tiene que ser la de apertura de miras y 

enfoque global, y no solamente parcial. 

 

 

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

molt encertada la proposta de resolució presentada per ERC. Hi donarem suport.  

Nosaltres estem molt d’acord amb la diagnosi que es fa. Concentrar el debat comercial en si 

cal ampliar o no el Mataró Parc és un error. Primer, ens hem de centrar en l’eix comercial de 

centre i de barris. Hem d’entendre per què està passant el que està passant i cal dotar els 

comerciants d’eines per poder revertir aquesta situació a fi que tirin endavant. Si això ha de 

ser via model de gestió consensuat per les parts amb aportacions per part del municipi, 

benvingudes. Igual que benvinguda ha de ser la iniciativa legislativa de la Generalitat de les 

àrees de promoció econòmica urbana, que ha de determinar models de gestió amb els quals 

els comerciants se sentin més còmodes perquè puguin sortir-se’n.  

Per tant, ple suport a la proposta de resolució. 
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, recorda als 

presents que a finals de l’anterior mandat els van fer entrega d’un document, el PIC, on s’hi 

desenvolupaven moltes eines, més enllà de la peatonalització o d’una millora urbanística del 

centre. El PIC són ajudes, són incentius com el d’aixequem persianes, són activitats tant 

culturals com firals, etc., i, a més, tenim també la reforma del Café Nou, el nostre treball del 

dia a dia amb totes les associacions, els comerciants, els restauradors..., l’impuls que s’ha 

de fer per a la mobilitat sostenible. Així doncs, ho estem treballant i la nostra voluntat és tirar-

ho endavant. 

Coincidim tots que és d’una vital importància el desenvolupament del PIC i aquest Govern 

està al costat del comerç de proximitat i dels barris, no ho posin en dubte, però ara li 

exposaré per què votarem que no a aquestes propostes que vostès plantegen: 

Respecte al punt 1, aquest tema quedarà perfectament reflectit als pressupostos d’inversió 

que estem treballant dins del marc pressupostari.  

Pel que fa al segon punt i a la necessitat de tenir una direcció, té a veure amb el tema de les 

Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Crec que serà on realment es generarà 

aquesta fórmula de gestió publicoprivada. Començar pel tema de la direcció és començar la 

casa per la teulada. El que jo els demanaria és que facin un prec als seus companys de 

partit a la Generalitat perquè d’una vegada per totes aprovin la llei que ens permeti posar en 

marxa els APEU. Vostès saben que sense aquesta normativa no hi ha finançament per a 

aquests centres comercials a cel obert. Ja fa anys que esperem. 

Finalment, pel que fa al tercer punt, al sector Turons-C1 estem en fase d’estudis i, per tant, 

els calendaris no són coincidents.  

 

 

 

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

llei està pendent, però considera que res no impedeix que es nomeni o es doti una figura 

amb unes atribucions similars per poder aconseguir alguna cosa semblant. I, de tota manera, 

la llei ha permès que alguns APEU estiguin en fase de proves en alguns llocs. Hi estem a 

prop. Honestament, crec que tots podríem estar d’acord que el Mataró Parc, un centre 

comercial de qualitat i amb capacitat d’atracció, ha tingut una influència negativa per al 
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comerç urbà. I nosaltres pensem que una ampliació sense reforçar aquest teixit de centre el 

debilitaria encara més. 

La pregunta és quin model de ciutat volem, de centre urbà i de centres perifèrics als barris. I 

en aquest sentit, el comerç hi té un paper fonamental. Crec que val la pena que en 

continuem parlant i que aportem molts aspectes vinculats a aquesta discussió, i no centrem 

el debat en la simple ampliació d’un centre comercial. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (1).    

Vots en contra: 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). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT DE MATARÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

“Según se comentó ya en el pleno de septiembre y según la infografía elaborada por 
L’Observatori del turisme a Barcelona en su Informe de la actividad turística en Barcelona 
para el año 2018, se alojaron en hoteles de Barcelona en ese mismo año, un total de 
9.117.474 de turistas, siendo las nacionalidades de procedencia las siguientes: 
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Países Nº turistas % Turistas 

España 1.704.968 18,70% 

Francia 738.515 8,10% 

Reino Unido 765.868 8,40% 

Alemania 483.226 5,30% 

Estados Unidos 957.335 10,50% 

Italia 574.401 6,30% 

Resto países 3.893.161 42,70% 

Total 9.117.474 100,00% 

Así, es importante recordar que las principales nacionalidades de los turistas que visitan 
Barcelona son, la americana, la francesa, la británica y la alemana principalmente.  

Desde el día del anuncio de la Sentencia del Tribunal Supremo en fecha 14 de octubre de 
2019 en relación a los políticos del procés, acusados en la misma de malversación y 
sedición, la violencia en las calles de Barcelona ha sido una constante. Este hecho ha tenido 
como consecuencia que los consulados o embajadas de países como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Bulgaria, Corea del Sur, desaconsejen la visita a Cataluña. Asimismo, la 
embajada alemana, desaconseja a sus nacionales las multitudes en la ciudad de Barcelona.  
  
  
El último estudio publicado por la patronal Foment de Treball refleja que la evolución de la 
renta per cápita catalana en el año 2000, siendo 100% la media española, suponía un 
121,6% mientras que en 2017 descendió a 119,7%. En los dos últimos años, 5.683 
compañías han abandonado la comunidad autónoma catalana de las cuáles más de la 
mitad, 3.031 firmas, han cambiado su sede social a Madrid. Además, según el mismo 
informe, Cataluña en 2018, tuvo un saldo vegetativo negativo de 1.881 personas, la segunda 
vez que sucede en los últimos 68 años después de 1998, cuando se cerró con 88 personas 
menos. 
 
Según el diario economía digital, de fecha 22 de octubre de 2019 “El presidente de la 
Cámara de Comercio de EEUU en España califica de "desastre" para la inversión y la 
economía catalana los disturbios ocurridos en Barcelona y de la "irresponsabilidad 
enorme" de los políticos catalanes por haber fomentado la "huida hacia ninguna parte" y 
haber labrado de forma "muy directa y poco disimulada" la ruptura con el Estado español. El 
presidente de la entidad, Jaime Malet calificó de "desastre" para la inversión y el turismo en 
Cataluña y la economía de la región en su conjunto los disturbios y las protestas por la 
sentencia del procés.  
 
Es por todo ello que el gobierno de Mataró debe tomar medidas económicas al respecto, 
para no dejarse arrastrar por el desastre económico que comporta la violencia y disturbios 
ocurridos en Barcelona provocados por el separatismo y poder ayudar al mantenimiento de 
la capacidad turística de la región, compensado el descalabro que todo ello comportará en la 
capital catalana. Mataró debe aprovechar, en este sentido, la cercanía a la ciudad de 
Barcelona. Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
propone al Pleno del Ayuntamiento de Mataró los ACUERDOS siguientes: 

 

https://www.economiadigital.es/tag/foment-del-treball
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PRIMERO.- Lanzar una campaña para promocionar el turismo y las plaza hoteleras de la 
ciudad e intentar compensar así la pérdida de turismo de la ciudad de Barcelona. 

 

SEGUNDO.- Establecer un calendario de visitas a las embajadas y consulados de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia, como principales proveedores de turismo en la ciudad y en 
Barcelona para promocionar la ciudad de Mataró.” 

 
 
 
 

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

que no donarà suport a la iniciativa perquè no està enfocada adequadament.  

Pretendre vincular un conflicte polític a un actiu de la ciutat, com és el turisme, és un error. A 

Mataró hem de parlar d’entorn, del mar, de la muntanya, de la proximitat a Barcelona i 

d’oferta cultural. Això vol dir que des de Cultura, Promoció Econòmica i Esports de 

l’Ajuntament s’han de dedicar tots els esforços per treballar conjuntament a fi d’atraure 

turistes interessats per la cultura i l’entorn de la ciutat. Aquestes campanyes sempre han de 

tenir en compte tota la ciutat, els seus barris i el comerç de proximitat. I s’han de dotar 

pressupostàriament per dissenyar un programa  d’activitats culturals, esportives i lúdiques 

que busqui complicitat amb altres institucions, entitats i comerciants. I s’han d’utilitzar les 

eines al nostre abast, com la taula transversal del comerç. 

L’actiu del turisme no és delegable ni condicionable a la situació política que viu aquest país. 

Per tant, no donarem suport a la proposta. 

 

 

 

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

ha dit el Sr. Canela. De fet, algunes de les coses que l’Ajuntament pot fer per promocionar el 

turisme, a més de l’activitat econòmica, acabem d’aprovar-les fa una estona, amb la 

incorporació al Clúster Barcelona, amb els estudis que es fan i es faran de posicionament de 

la ciutat i posant sobre la taula tots els actius positius que té la ciutat de Mataró. 

De la lectura de la proposta es desprenen moltes mitges veritats i falsedats. M’he pres la 

molèstia de llegir els comunicats de les ambaixades dels Estats Units i de França i no diuen 

res de tot això. L’alerta terrorista de l’ambaixada americana està vinculada a la situació 

d’alerta 4 que tenim al país, però mai per res del que vostè diu. I l’ambaixada francesa 

encara menys: diu que hi haurà manifestacions per culpa de la sentència i que potser hi hagi 
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algun transport públic afectat. No diu res més. En un altre ordre de coses, em sorprèn també 

que vostès considerin les ambaixades com a tour operators.  

Per tot això, nosaltres hi votarem clarament en contra. 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, comença 

explicant que és una realitat que l’oferta d’allotjament turístic a la ciutat té un elevat índex 

d’ocupació i també un alt índex de satisfacció, tant per turisme com per feina. I l’èxit de la 

nostra oferta d’allotjament és fruit de la qualitat del servei que es presta en aquests 

establiments, i de la seva capacitat d’adaptació a les diferents demandes existents, però 

també pel context físic i territorial en què es troba la ciutat.  

Mataró també és una destinació turística amable, atractiva, ben comunicada, a escala 

humana i segura, la qual cosa és un factor determinant. Cada cop és mes freqüent l’aposta 

que es fa per Mataró per part de persones usuàries que, malgrat tenen l’objectiu de visitar 

les grans icones turístiques de Barcelona, opten per la nostra ciutat com un territori alternatiu 

de descans, d’oferta gastronòmica, d’oci comercial i per gaudir dels recursos naturals de 

primer ordre com són les nostres platges.  

Per aquest motiu, el missatge i la voluntat de posar en valor els nostres allotjaments turístics 

com a alternativa o complement a la gran Barcelona esdevé, més enllà dels aspectes 

conjunturals que vostè exposa, una línia de promoció que ja tenim integrada en l’estratègia 

global de promoció turística al municipi. El cert és que aquesta promoció l’estem canalitzant 

a través de canals que són supramunicipals, tal com deia el Sr. Teixidó. Ho fem amb més 

amplitud comunicativa a través del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme o per 

l’Oficina de Turisme de la Diputació, entre d’altres.  

Per tant, les dues propostes que vostès plantegen, més enllà d’aquest context cultural sobre 

el qual les plantegen, estan alineades amb els nostres objectius dins del marc de la nostra 

estratègia de promoció turística. Contemplem aquesta posada en valor de la nostra oferta 

d’allotjaments alternatius a Barcelona i l’aprofitament de tots els canals de comunicació que 

ens puguin afavorir per visualitzar la nostra ciutat.  

Compartim aquesta voluntat que vostès expressen d’afavorir la potencialitat turística del 

municipi, destacant-la com un entorn segur i atractiu, i per tant, a la primera proposta de 

llançar una campanya, ho farem d’una manera integrada i posant en valor la nostra oferta a 

través de les campanyes de promoció turística, tant directes com supramunicipals, que 

preveiem fer els propers mesos.  
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Pel que fa al segon punt, analitzarem i definirem prèviament quins mecanismes o canals de 

contacte i d’informació són més àgils i eficients per a aquestes institucions.  

Per aquests motius, votarem favorablement a la proposta.  

 

 

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

resposta de la Sra. Moreno. Nosaltres sabem que arribar a les ambaixades i consolats no és 

fàcil per a un Ajuntament. La nostra vocació era d’arribar-hi en la mesura que sigui possible o 

amb els mecanismes o institucions que puguem i, a partir d’aquí, intentar que aquestes 

alertes que tenen les ambaixades en les seves pàgines webs es retirin o que informin que hi 

ha ciutats al costat de Barcelona que no estan patint aquesta violència i que poden fer de 

plataforma per arribar a Barcelona. 

 

 

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 (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

15 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ PER TAL QUE ES PROTEGEIXIN LES DUNES DE MATARÓ 

I ES COMPROMETIN A NO FER MÉS ACTIVITATS LÚDIC 

RECREATIVES A SOBRE D’ELLES. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, presenta 

el prec següent 

 

“El passat any, concretament al mes d’agost, es va aprovar per unanimitat una proposta de 
resolució presentada per l’aleshores Grup Municipal de CiU, per tal de Promoure i protegir el 
nostre patrimoni immaterial i biopaisagistic. El cert és que, passat mes d’un any no hem 
tingut coneixement de quines actuacions s’han dut a terme per tal de fer-ho efectiu. 
 
Creien que ja anem tard, i què és necessari la seva ràpida execució, més desprès de l’últim 
informe de l’ONU sobre canvi climàtic en què, s’alerta del ràpid augment del nivell dels 
oceans i la seva irreversibilitat, posant de manifest alhora que l’escalfament global ha 
començat a provocar freqüents inundacions, degut al desglaç i la pèrdua del permafost que 
ha provocat que el nivell del mar pesés de pujar uns 15 centímetres durant el segle XX, a fer-
ho actualment a un ritme de -3,6 mil·límetres anuals. 
 
Tal com esmentaren, Jordi Soler i Antonio Turiel, investigadors de l’ Institut de Ciències del 
Mar, el procés s’accelera i “La festa s’ha acabat”. 
 
És per això que fem el present prec, en el que a més de reiterar l’execució de la DI 
presentada en el seu dia, entenem peremptori i necessari concebre, preservar i sensibilitzar 
sobre la importància de la conservació de les nostres platges i litoral marí com un 
ecosistema marítim-terrestre excepcional i, entre altres elements a protegir estan les nostres 
dunes de creixement, que poden suposar un fre en el  seu dia avanç de l’entrada del mar al 
territori i per tant un fre a les inundacions d’espais industrials i residencials, que ens evitarien, 
pobresa i migracions climàtiques, en definitiva i dificultaria la pobresa climàtica. 
 
El nostre enuig ha estat que, no només no s’han de protegir ni senyalitzar sinó que han patit 
constants atacs que impedeixen el seu creixement natural  i per endú, protecció. De manera 
que l’administració que havia de protegir-les, no nomes no ho ha fet sinó que, ha permès que 
els ciutadans “ deixin caure les seves posaderes sobre d’elles mentre els gossos passegin i 
defequen sense que el amos s’immutin”, i per més INRI, l’ajuntament que havia de protegir, 
sensibilitzar i lluitar per respectar l’espai dunal, ha organitzat macro actuacions provocant 
que mes de 3 mil persones trepitgin les dunes ja malmeses, que les dunes que un dia 
l’alcalde Mas, ara fa més de 20 anys, va visionar com reservori biopaisagistic i com a valor 
afegit per la ciutat i que sembla ara no importen res. És per això que mentre es fan efectius 
els acords aprovats a la PDR esmentada, entenem que es  pot dur a terme actuacions que 
estan de la mà d’aquest consistori per ajudar a protegir les dunes i sensibilitzar a la 
ciutadania. 
 
És per això que preguem a l’equip de Govern que: 
 
Que s’instaurin plafons informatius i material divulgatiu itinerant per diferents espais dels 
municipis sobre la importància de la protecció de les dunes y que es delimitin les dunes 
impedint que la gent i els animals hi accedeixen, evitant la seva degradació, instal·lant “in 
situ” plafons informatius per millor consciència ciutadana.” 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, accepta el prec.  

L’informo que estem treballant en un acord de custòdia del territori amb l’entitat Natura per 

recuperar la vegetació dunal i preservar les dunes de la platja del Varador. Aquest acord de 

custòdia s’està treballant des dels serveis territorials i la secció de Patrimoni Natural del 

museu i, a part de regular la custòdia de l’espai, també contempla fer divulgació entre la 

ciutadania sobre la seva importància com a patrimoni natural de la ciutat. Ja veurem si ho 

farem amb el sistema de plafons o amb un altre sistema. En breu formalitzarem l’acord i 

esperem que sigui profitós. 

 

 

 

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

que anant en tren fa pocs dies a l’altura de Vilassar va observar que tenen bastantes zones 

protegides. 

 

 

 

16  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RELATIVA AL PORT DE MATARÓ.   

 

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

la pregunta següent 

 

“Junts per Mataró, vàrem apostar i apostem perquè la nostra ciutat esdevingui un referent en 
l’àmbit nacional i internacional en el desenvolupament de l’Agenda 2030. És per això que 
entrre els nostres objectius està que totes les línies d’actuació plans, etc, que s’ hagin de 
desenvolupar en aquesta legislatura tinguin com a nucli central, els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenibles (ODS), això comporta un esforç per part de tots els agents 
socials, polítics i econòmics, en coordinar-nos  per tal de definir amb claredat els objectius a  
aconseguir i, alhora fixar els indicadors universals que avaluïn el projecte i la consecució dels 
mateixos en tots es seus àmbits. 
 
Així doncs, de nou observem com el govern socialista menysté aquet compromís 
col·laboratiu i social en un tema tan sensible com es el port de Mataró i el seu model lúdic-
productiu. Hem observat ara fa escassament un més, com de nou, el govern socialista, 



 38 

aposta per fer proclames a la premsa que ni tan sols han estat presentades prèviament a la 
resta dels grups municipals ni a les comissions informatives, o sigui, és proclama la premsa 
que es farà una determinada cosa, de la qual ni hi ha projecte, ni estudi, ni indicadors 
prèviament a fer-ho, de nou el “dia de la marmota” amb el tema relatiu al conveni de gestió 
amb el port de Mataró. 
 
El port de Mataró es el més gran i més ben situat de tot el maresme, malgrat això ha estat 
tractat i gestionat com la ventafocs, certament els darrers anys s’ha fet un esforç per part de 
la Generalitat i de la en el seu dia la Regidora Calpe d’evitar per evitar l’ensorrament 
definitiu, esforços que es van abandonar els darrers anys de mandat socialista, mes pendent 
de captar vots que e treure la ciutat endavant. Ara a punt de complir 30 anys i amb un model 
comercial talment, ranci, caduc i ineficient, per dir-ho suaument, el consorci, i per tal  de fer-
ho, anuncia una inversió de 5,6 milions l’any vinent i mig per millorar la zona nàutica i 
comercial del Port, en un intent d’abalisar les instal·lacions i l’entorn. Mentre el nostre 
govern, sembla sorprès per la noticia i es treu de la màniga una mesura per no quedar 
retratat, mesura qe creiem requereix consens i planificació, no improvisació i “postureo”. 
 
La pregunta torna a ser, com es pot parlar als mitjans de comunicació de gestionar les 
reformes que el Consorci planteja, ni tans sols s’ha explicat perquè és millor la gestió 
municipal que altres models de gestió?, igualment res s’ha explicat de l’esmentat conveni,, ni 
fonamentat ni justificat la seva viabilitat  o quin ha de ser l’esforç de la ciutat i cap a on per tal 
d’aconseguir reeixir el projecte del port. 
 
De nou polítiques de “pegats”, a cop de titular i mancats de visió a llarg termini, de una 
qüestió que pot ser vital per rellançar la economia de la nostra ciutat i posar en valor el mar 
com a reclam d’un model turístic de qualitat. 
 
Es per això que demanen a l’equip de govern, que: 
 
Ens faci arribar, el conveni complet a què es fa al·lusió als mitjans de comunicació i que, 
adjunti al mateixa la memòria justificativa d’aquest, opcions i estudis que el fonamenten i 
justifiquen.” 
 

 

 

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

sigui el grup de Junts per Mataró el que planteja aquesta pregunta. La Generalitat de 

Catalunya és propietària del 66% del Port de Mataró i precisament el president del Consorci 

és el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Sr. Isidre Gavín. Va ser ell que 

va convocar els mitjans per a la roda de premsa que esmenta. 

El Sr. Alcalde no va tenir cap inconvenient de ser-hi, tot al contrari. Celebrem, doncs, que 

finalment tinguem un full de ruta compartit per les dues administracions, cosa que és un 

missatge molt positiu i interessant per a la ciutadania en general i per als usuaris del Port. 
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Estem parlant de 5,6 milions d’euros, que ens permetran millorar les infraestructures i 

reformar profundament la zona comercial.  

El model de gestió es va discutir abastament al Consell del Consorci dins del marc del Pla 

Estratègic, i crec recordar que hi era la Sra. Calpe des del primer moment i també la Sra. 

Dolors Guillén, als darrers consells, abans que jo també hi fos com a vocal. No sé si hi ha 

cap problema de comunicació dins del seu grup, però li ofereixo la meva total disponibilitat i 

no tinc cap inconvenient a trobar-me amb vostès i explicar-los el Pla Estratègic que tenim, 

que és el nostre full de ruta. 

 

 

 

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

no tenir cap problema de comunicació. El fet que el nostre grup i el del Sr. Gavín sigui el 

mateix, no l’eximeix d’haver-nos d’informar i explicar tot allò que calgui. 

 

 

 

 

17  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 

 

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

pregunta següent: 

 

“En varies reunions que hem mantingut amb personal del Servei d’Atenció Domiciliària, les 
treballadores han volgut compartir amb nosaltres la seva inquietud pel futur, sobretot 
respecte del grau d’avenç dels acords que es desprenien d’una Proposta de Resolució 
presentada pel grup municipal de VoleMataró i aprovada per unanimitat.  

Es tracta d’un sector pràctivament invisible i sense reconeixement professional i social, 
malgrat que desenvolupen la seva feina atenent una població cada vegada més envellida, 
persones amb dependència, persones amb diversitat funcional i/o mental. 
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La proposta aprobada al Ple es fonamentava sobre tres punts principals: visibilització i 
reconeixement de les treballadores, unes condicions laborals dignes i millores contractuals i 
de control, i proposava la creació d’un equip de treball amb els sindicats, ajuntament  i 
treballadores, per compartir informació i contribuir a un salt de qualitat del col.lectiu. 

Amb el contracte ja a la seva fase final, segons ens diu el Comité, no s’ha constituit ni formal 
ni informalment cap grup de treball on compartir tota la informació anterior. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, formula les següents preguntes: 

1) La Proposta aprovada feia menció a la realització d’un estudi de comparatiu dels costos 
d’un Servei municipalitzat versus el sistema actual. Es portarà a terme aquest estudi abans 
del final del contracte actual? 

2) Els temes que les treballadores del Servei posen repetidament sobre la taula (formació 
continua, material de treball ordinari adequat, facilitat transports en bus, suport  i eines per 
esforços físics amb malalts, borsa d’hores, informació malalties contagioses, major control 
des de Serveis Municipals,…) segurament formen part de l’àmbit d’actuació sindical.  Però la 
creació d’un espai per poder compartir aquesta informació entre tots, seria en la nostra opinió 
una bona manera de contribuir a la millora del Servei. 

Tenen prevista la creació d’aquest espai de treball entre Grups Municipals, Serveis 
Municipals i treballadores?” 

 

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

Mobilitat, explica que a partir de la setmana vinent començaran els contactes amb el 

personal del comitè i els sindicats perquè ells coneguin quines són les propostes del govern i 

el govern escoltar les seves.  

Vull recordar que el contracte es va signar el 6 d’abril del 2017 per a dos anys i amb la 

possibilitat de dos anys de pròrroga. Aquest abril vam fer una pròrroga que acabaria al maig 

del 2020 i actualment el servei està treballant en la redacció, juntament amb el servei de 

Contractació i Compres, d’un nou plec de contractació on ja es contemplen algunes de les 

mesures que demanen els treballadors, com reduir ostensiblement la ràtio de coordinadors 

del servei i incloure altres clàusules socials per preservar els drets laborals dels treballadors.  

El servei m’informa que durant el 2019 s’han mantingut reunions amb les diferents 

empreses, conjuntament i individualment, però que la darrera reunió amb el comitè hauria 

estat al gener d’enguany i, per tant, fa mesos que no es reuneixen. Per això, ara reprendrem 

els contactes.  

Tinc un informe molt extens de quina és la situació de compliments o incompliments dels 

tres operadors que ara mateix tenen el contracte i que puc passar als grups municipals a 

partir de demà. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix la 

resposta. Ens agradarà tenir aquesta informació per poder-la compartir. 

Sense ser partidari d’una opció o d’una altra, sí que, com hem fet amb altres serveis 

municipals, ens ha anat bé conèixer la comparativa de costos i les diferents possibilitats 

d’una cosa i d’una altra respecte a la municipalització versus altres formes de prestar el 

servei. Ens agradaria saber si es portarà a terme aquest estudi.  

 

 

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

Mobilitat, aclareix que ell es referia a l’estudi o informe que, sempre que s’inicia una 

contractació, s’ha de fer per valorar per què es fa a través d’un contracte de gestió indirecta i 

no de gestió directa. Ara mateix, a dia d’avui, no tenim previst fer un estudi específic de la 

municipalització d’aquest servei. 

 

 

 

18  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

DEIXALLERIA. 

 

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

pregunta següent: 

 

“Hem rebut diverses queixes de ciutadans respecte la deixalleria de Mataró. 

Un dels casos, que pensem que és rellevant,  fa referència a un veí que es va trobar amb la 
circumstància que a la deixalleria Municipal de Mataró no van acceptar l’entrada d’un 
material domèstic que contenia fibra de vidre. La única solució que se li va proposar va ser la 
d’enviar-lo a fer el dipòsit a la deixalleria de Granollers. 

Es evident que lluny de facilitar els ciutadans responsables la gestió i eliminació dels seus 
residus, aquesta mena de situacions van en contra dels grans esforços que tota la societat 
està fent per promoure la recollida selectiva. 
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I no és la primera vegada que (ja va passar amb la barreja de fraccions per part de l’empresa 
concessionària) que aquells que haurien de donar solucions i facilitar la feina als ciutadans, 
són els primers a no fer-ho 

En relació a aquesta qüestió, el GM d’ERC-MES formula les següents preguntes: 

1. És admissible que una ciutat com Mataró hagi d’enviar als seus ciutadans responsables amb 
el medi ambient a Granollers per poder eliminar algunes tipologies de residus?” 

 

 

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

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, explica que la fibra de vidre, igual que els 

fibrociments, són materials perillosos que només poden ser tractats per gestors autoritzats. 

Les deixalleries del municipi no estan homologades per rebre i gestionar aquests tipus de 

materials perillosos.  

D’acord amb els plecs de condicions que regeixen el contracte vigent, el contractista, a 

través del seu encarregat o responsable a les instal·lacions, té l’obligatorietat d’informar 

l’usuari dels raonaments pels quals no s’accepten aquells materials i dels diferents gestors 

homologats més propers per tractar-los. En aquest sentit, l’operativa portada a terme per 

l’encarregat o responsable de la deixalleria ha estat correcta, ja que no podia acceptar la 

recepció d’aquests materials. No obstant això, he demanat als serveis tècnics que estudiïn la 

inclusió en el proper contracte de les modificacions necessàries als nostres equipaments 

perquè puguin estar homologats com a gestors autoritzats. 

 

 

La senyora Teresa Navarro, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix la 

resposta i aclareix que en cap moment volia parlar malament del treballador.  

Em sembla bé que treballeu perquè aquesta gestió es pugui fer a la deixalleria municipal 

també. 
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19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

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

DEL PROJECTE AL CARRER GIBRALTAR. 

 

La senyora Soraya El Fahri, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 

 

“El solar situat al c/ Gibraltar, 3-13 , titularitat de PUMSA, apareix al Pla Local d’Habitatge 
2018-23, com a solar apte per a la construcció de fins a 22 habitatges. 

En aquesta parcel·la del c/ Gibraltar, s’hi pretenia desenvolupar un ambiciós projecte (així 
s’explicitava en el Pla d’Habitatge anterior a l’actual). Un projecte d’habitatges (18) per a 
oferir a famílies amb problemes de mobilitat, accentuats per viure en habitatges d’edificis 
sense ascensor. La idea era oferir habitatges accessibles a aquestes famílies i destinant a 
lloguer els habitatges obtinguts a canvi, prèvia rehabilitació, si era necessària. 

En els baixos de l’edifici, s’hi projectava construir el CIRD (Centre Integral de Recursos per a 
la Dona). 

El consistori actual, al mandat passat, ja va posar en marxa el CIRD al c/ Churruca. 

Rocafonda, entre moltíssimes altres coses, segueix necessitant espais comunitaris, que 
facilitin la relació entre els veïns i el desenvolupament de múltiples activitats. També, com a 
d’altres barris, la necessitat de disposar d’equipaments de ciutat. 

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

2. S’ha plantejat el govern la recuperació i l’actualització a les circumstàncies actuals d’un 
projecte similar en quant als seus objectius (habitatge i equipament comunitari) al c/ 
Gibraltar?” 

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, comença dient que es 

referirà al Pla Local d’Habitatge aprovat fa un any. Per tant, el Pla, com a eina de treball que 

té aquesta regidora, és l’actualitzat des de fa un any i mig.  

D’altra banda, aquesta regidora i aquest govern no té la intenció de desenvolupar o la 

previsió de construir 18 o 22 habitatges al solar de Gibraltar de Rocafonda. 
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La senyora Soraya El Fahri, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, pregunta si hi ha 

voluntat política de donar resposta o solució a una necessitat d’espai comunitari al barri de 

Rocafonda, que tanta urgència té. 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, aclareix que al Pla Local 

d’Habitatge no consta cap tema d’equipaments en aquest sentit.  

 

 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

MEMÒRIA HISTÒRICA. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidrora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la pregunta 

següent: 

 

“El pressupost 2019 recull un compromís, a proposta de ERC-Mov.Esquerres, per ajudar a 
tirar endavant el projecte “Stolpersteine” liderat a Mataró pel Grup de la Memòria Històrica, 
que consisteix a la instal·lació de llambordes davant de les cases on van viure les persones 
de la nostra ciutat que van ser assassinades als camps de concentració nazistes. 

Relacionat amb aquesta qüestió, el Grup Municipal de ECPM va fer una proposta al Consell 
del Nomenclàtor per tal que la Neus Català donés nom a un carrer de la nostra ciutat. Neus 
Català, juntament amb Conxita Grangé, ambdues mortes aquest any 2019, van patir als 
camps de concentració i, després del seu alliberament, van dedicar la seva vida a la defensa 
de la democràcia i a la recuperació de la memòria històrica.  

Anunciem que tenim intenció de proposar al Consell del Nomenclàtor que prengui en 
consideració el nom de Conxita Grangé, juntament amb el de la Neus català, per tal 
d’honorar la seva memòria de lluita democràtica i de recuperació de la memòria col·lectiva. 

Finalment, també fruit d’una proposta del Grup Municipal de ICV-EUiA per tal que la Galeria 
de Mataronins Il·lustres incorporés de forma immediata mataronines. Aviat farà un any de 
l’aprovació que la primera dona a formar part d’aquesta galeria fos la Consol Nogueras, 
primera regidora de la història del nostre consistori. La darrera vegada que ens vàrem 
interessar per aquest tema, se’ns va informar que s’estava instruint l’expedient a Alcaldia i 
que la seva resolució era imminent. 

En relació a aquestes qüestions, el GM d’ERC-MES formula les següents preguntes: 
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3. En quin estat es troben les converses amb el Grup de la Memòria Històrica de Mataró per a 
concretar aquest tema?   

4. Quan tenen previst procedir a incorporar la Consol Nogueras com a primera dona en formar 
part de la Galeria d’Il·lustres?” 

 

 

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

projecte “Stolpersteine” es desenvolupa arreu d’Europa i, en el cas de Catalunya, l’impulsa 

el Memorial Democràtic. Mataró va ser una de les ciutats que es va adherir al projecte el 

2019 i des del grup de Memòria Històrica de la ciutat van fer la cerca de les 15 persones 

mataronines empresonades i deportades pel nazisme. Cadascuna de les peces que 

s’instal·la és única i és realitzada per l’artista Gunter Demnig, i després es desplaça a les 

ciutats. Inicialment, estava previst que la instal·lació de les llambordes es realitzés a la 

primavera del 2019, al voltant del 19 d’abril. Però l’alta demanda de peces ha dificultat la 

finalització dels encàrrecs i l’artista oferia instal·lar una llamborda a cada ciutat i, després, 

enviar la resta un cop les hagués finalitzat. 

Des del grup de recerca de Memòria Històrica de Mataró, es va preferir comptar amb totes 

les peces abans de fer la instal·lació i es va demanar al Memorial que traslladés la 

instal·lació de les peces a Mataró al 2020. La nova data de què disposem és la primavera 

del 2020, però encara no està concretada. Recordem que l’Ajuntament és facilitador dels 

espais en aquest projecte i que organitzarà els actes vinculats a la instal·lació de les 

llambordes, però la interlocució amb Memorial Democràtic la realitza el grup de recerca de 

Memòria Històrica de Mataró. 

Respecte a la segona pregunta, estem molt interessats a incorporar una dona a la Galeria 

de Mataronins Il·lustres. Per als que no ho saben, en aquest espai que tenim a l’Ajuntament 

tenim els retrats de les persones a les quals la ciutat ha volgut reconèixer pels seus mèrits, i 

hi trobem personalitats com Miquel Biada i Josep Puig i Cadafalch. Les 14 persones que 

hem reconegut com a mataronins il·lustres són ciutadans nascuts a Mataró entre el segle 

XVI i l’actualitat. Estem segurs que altres persones com l’alcalde Josep Abril o el sindicalista 

Joan Peiró mereixerien igualment estar inclosos en aquesta galeria, però el Reglament 

d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Mataró va establir un altre tipus de reconeixement 

per a les persones nascudes fora de la nostra ciutat. Per això, l’alcalde Abril o el Sr. Peiró 

van ser nomenats fills adoptius de la ciutat.  
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Per respecte a aquestes il·lustres personalitats i en coherència amb la interpretació històrica 

del Reglament, la Sra. Consol Nogueras, nascuda a Argentona segons figura a la informació 

aportada, hauria de ser proposada per al títol de “filla adoptiva”, fet que promourem amb el 

vistiplau dels aquí presents i amb la tramitació de l’expedient corresponent, que comunicaré 

oportunament al Consell d’Igualtat Home-Dona, que va fer la proposta. 

      

 

 

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

tema de les llambordes va més lent del previst, però mostra la seva satisfacció perquè 

s’acabarà materialitzant. No obstant això, sento una profunda decepció per com ha 

evolucionat el tema de la Consol Nogueras. Vostè ha dit que el motiu és que no és nascuda 

a la ciutat de Mataró i suposo que això portaria un ampli debat. 

En tot cas, sí que hauríem de fer una mica de reflexió de tot el procediment. Per als que no 

hi éreu i per al públic, vull recordar que tot va començar amb un prec del nostre grup perquè 

a aquesta sala d’aquí al costat li poséssim el nom de la primera regidora de Mataró. Es va 

desestimar això i el grup d’ICV ho va reformular com una proposta perquè la Consol anés a 

la Galeria de Mataronins Il·lustres. Va passar pel Consell d’Igualtat i ha anat seguint tots 

aquests processos. Si ja havíem detectat que havia nascut a Argentona, ens podíem haver 

estalviat tot aquest procés i trobar una solució per reconèixer el mèrit de la primera regidora, 

tal com vam proposar fa un any i mig, donant nom a la sala d’aquí al costat. 

Per tant, torno a fer aquest prec perquè el consistori aprovi donar el nom de Consol 

Nogueras a la sala de regidors d’aquí al costat del saló de plens.  

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

ALGUNS ASPECTES DE GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL. 

 

La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 
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“Mataró és cada cop més una ciutat activa, implicada en actes solidaris, festius i 
reivindicatius. 

Un ciutat  amb més visitants d’altres indrets i també una ciutat on convivim persones de 
cultures i maneres de fer diverses. 

Aquesta riquesa, necessita una bona organització i control per poder desenvolupar-se amb 
tranquil·litat, cal un nombrós nombre de persones destinades a vetllar  i garantir que aquesta 
vida comunitària es produeixi de manera pacífica, en definitiva, necessitem un cos de Policia 
Local implicat, suficient, amb bon ambient de treballi  amb eines modernes  que els facilitin la 
feina. 

En relació a aquesta qüestió, el GM d’ERC-MES formula les següents preguntes: 

1. Quin és el criteri per decidir  i gestionar els talls de la circulació i facilitar el desenvolupament 
de les diferents marxes solidàries, curses atlètiques, etc, algunes que s’han fet aquests dies 
a la nostra ciutat (Alzheimer, AGIM, Càncer de mama,…) i d’altres la resta de l’any (mitja 
marató, bicicletades, etc…) 

2. Quin és el dispositiu mínim necessari per atendre aquests esdeveniments? Quina ha estat la 
mitjana de baixes laborals (en percentatge) i quina ha estat la seva evolució des de 2016? 

3. Quin ha estat l’import anual destinat a pagar hores extres des de 2016 fins l’actualitat, 
2019?” 

 

 

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

per respondre a la pregunta, s’ha d’assenyalar el següent:  

Pel que fa al criteri per decidir gestionar els talls de circulació i facilitar el desenvolupament 

d’actes amb afectació a la via pública, aquest és un criteri tècnic policial que s’estableix a 

partir de la valoració de diferents variables, com la naturalesa de l’acte, el nombre de 

participants, la localització o l’itinerari, les afectacions a la via pública, la durada, els 

elements de risc, la coincidència amb altres activitats, els recursos disponibles, els suports 

dels organitzadors, els possibles antecedents d’anys anteriors, etc. 

No existeix un dispositiu policial mínim prefixat per a aquests tipus d’actes, sinó que es 

determina específicament per a cada acte en funció de les variables esmentades. 

En relació amb el percentatge de baixes laborals per motius de salut sobre el total d’hores 

del calendari anual des del 2016, aquest ha estat el següent: 

Any 2016: 12,5% 

Any 2017: 16,2% 
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Any 2018: 17,8% 

Per tal de contrarestar l’augment de l’índex d’absentisme, l’Ajuntament està treballant en 

l’elaboració d’un programa orientat a la prevenció de riscos físics i psicosocials i a la 

promoció d’hàbits saludables.  

Pel que fa a l’import anual destinat a pagar hores extres per a la cobertura de serveis 

policials des de l’any 2016, aquest ha estat el següent: 

Any 2016: 860 hores, 13.760 euros. 

Any 2017: 1.454 hores, 23.264 euros. 

Any 2018: 870 hores, 13.920 euros 

El 95% d’aquestes hores de serveis extraordinaris han estat realitzades per la categoria 

d’agents, amb la finalitat de donar cobertura als serveis bàsics. 

Els serveis extraordinaris destinats al servei policial són conseqüència, principalment, del 

nombre de places vacants, que s’ha vist agreujat per la reducció de l’edat ordinària de 

jubilació als 59 anys. Per a la cobertura d’aquestes places vacants, aquest 2019 es van 

convocar un total de 19 places d’agent. El procés de selecció ja ha finalitzat i el proper 18 de 

novembre, 11 dels agents seleccionats començaran el curs de formació per a policies de 

realització obligatòria. Els altres 8 agents s’incorporaran de forma immediata per haver 

superat el curs abans. 

Pel que fa a les dades 2019, estem pendents de tancar l’exercici. Quan en disposem, 

l’emplaço a una reunió per posar-les en el seu coneixement. 

 

 

 

La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, considera, 

respecte al nombre mínim de policies per cobrir segons quin tipus d’actes i com a voluntària 

que ha estat d’una marxa amb un nombre gran de participants, que el fet que ni un policia es 

personés en cap moment per veure com anava la marxa no és una bona manera per 

garantir la seguretat. N’hauríem de parlar. 

Respecte dels agents que vindran a cobrir places d’agents que es jubilen, és bastant notori 

que la gent es queixa sovint que quan avisa la policia sempre els diuen que no poden venir, 

que no són prou agents, que tenen la patrulla fora... Això no està funcionant correctament i 

s’hauria de millorar. Respecte de les baixes, cal mirar per què es produeixen tantes baixes i 

intentar dotar la Policia Local del suport psicològic que necessitin, per exemple. 
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El tema de la nostra policia, la de proximitat, la que ha de donar suport i confiança als 

ciutadans, no funciona. Caldria que ens emplacéssim tots a parlar-ne. 

 

 

 

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, emplaça la Sra. 

Guanyabens a parlar de la cursa en concret a la qual ha fet referència durant la reunió que 

tenen prevista. Pel que fa a les places que es cobriran ara, són places que ara mateix no 

estan cobertes. Les futures jubilacions s’hauran de cobrir amb nova oferta pública.  

 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

RETIRADA DE SIMBOLOGIA FEIXISTA A L’ESPAI PÚBLIC DE 

MATARÓ. 

 

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

següent: 

 

“El 20/11/75 va morir, al llit, el dictador Francisco Franco i va ser enterrat al Valle de los 
Caídos, monument d’exaltació feixista. En la construcció varen participar, de forma obligada, 
molts presoners de guerra republicans, molts dels quals varen morir en les obres.  

Pocs mesos després (una mica més de 500 mesos) el govern del PSOE va decidir que 
s’haurien de treure les despulles del tirà en un acte discret. La realitat, però, és que 
l’exhumació ha estat un acte preelectoral i d’apologia del feixisme, en rigorosa retransmissió 
en directe per la televisió pública espanyola, gairebé com si es tractés d’un funeral d’estat. 
No ens estranya que l’helicòpter que va participar a l’acte sigui el mateix que utilitza la família 
reial espanyola, doncs en són els seus hereus. Tot plegat, un acte ignominiós que no es 
mereixien els qui varen patir la repressió franquista, ni els seus descendents, molts dels 
quals no saben on són enterrats els seus familiars. Todo atado, y bien atado.  

A Mataró, des d’ERC-MES no volem elements amb simbologia franquista a l’espai públic. És 
per això que vàrem fer i entregar al govern municipal un inventari dels símbols franquistes a 
l’espai públic de Mataró, i vàrem presentar un prec al Ple de desembre 2016 instant al 
govern a retirar els 44 símbols localitzats.  
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Donat que al cap del temps no s’havia retirat cap símbol, al Ple de juny 2017 vàrem tornar 
presentar un altre prec tornant a demanar la seva retirada. L’alcalde de Mataró es va 
comprometre a fer-ho abans d’acabar l’any.  

No els demanem que ens indiquin els símbols que han retirat, sinó que ens informin dels que 
encara no han retirat, si encara no s’han retirat tots.  

Per tot això, el GM d’ERC-MES formula la següent pregunta:  

1. De l’inventari que els vàrem proporcionar, quan elements amb simbologia franquista no 
han estat retirats? 

2. Han retirat algun símbol amb simbologia franquista que no figurés a l’inventari que els 
vàrem facilitar? 

3. En el cas de no haver retirat tots els elements, poden indicar-nos la seva localització? “ 

 

 

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

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, informa que, després de fer la consulta als 

serveis municipals, la totalitat d’aquests elements es van retirar per part dels serveis 

municipals o, en el cas d’habitatges, de les comunitats de propietaris, prèvia notificació per 

part de l’Ajuntament. 

Tanmateix, el 5 de juliol del 2019 l’Ajuntament de Mataró va rebre una demanda d’informació 

per part del Servei d’Informació i Documentació del Memorial Democràtic de la Generalitat 

per actualitzar el cens de simbologia franquista de Catalunya, i conèixer l’estat dels elements 

que van identificar el 2010. 

El 30 de juliol l’Ajuntament va donar resposta al director del Memorial Democràtic, el Sr. 

Jordi Font Agulló, informant que la totalitat d’elements de simbologia franquista identificats el 

2010 ja estan retirats. 

Per tant, entenem que la feina per donar compliment a aquest compromís ha estat 

realitzada. El nostre compromís és ferm en aquest sentit. En l’abordatge d’aquest tema 

sempre ens hi trobaran.  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, considera que no és 

cert que ja no quedin elements feixistes.  En tot cas, de la llista que els vam passar al seu 

moment, almenys fins a aquesta tarda, hi ha plaques franquistes amb el jou i les fletxes al c/ 
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Marià Fortuny, 39; al c/ Ciutat de Los Alamos, 17; al c/ Santa Juliana, 1. I, posteriorment a 

l’informe, vam localitzar una altra placa al c/ República Argentina, 17. I encara arrosseguem 

els relleus que hi ha a la plaça Puerto Rico i al c/ Siete Partidas, que es veuen des del 

carrer, amb el jou i les fletxes, i l’Àguila de Sant Joan de l’antic edifici de Correus, tot i que 

està tapada. No sé si cal que em posi en contacte directament amb el Memorial Democràtic 

per donar-los a conèixer els elements que encara tenim a la ciutat, o si els he de passar de 

nou el llistat. Un govern que s’autoanomena de “progrés” hauria de tenir cura d’aquests 

temes. 

 

 

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

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, respon que revisaran aquests carrers per 

assegurar-se que tots els elements feixistes estiguin retirats i recorda que l’exhumació del 

dictador Franco l’ha duta a terme un govern socialista. 

 

 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A 

L’EFICIÈNCIA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

 

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

la pregunta següent: 

 

“En fecha 9 de julio de este año ya expusimos que nos parecía del todo incongruente que 
viniendo de un mandato anterior que acabó con 6 miembros en el gobierno y dos asesores y 
que empezó con 11 miembros en el gobiernos y dos asesores más un tercero nombrado con 
posterioridad y destituido poco tiempo después, se pase a un gobierno compuesto por 15 
personas y aún así necesitando tres asesores.  

 
El Sueldo del gobierno en el último año del anterior mandato (2015-2019) ascendía a la 
cantidad de 305.583,86 € y ahora con el incremento a 15 del número de concejales, la 
cantidad de dinero que va a cobrar anualmente el gobierno socialista se ha incrementado a 
la cantidad de 692.618,61 €. Es decir, respecto al anterior mandato, se ha incrementado el 
sueldo de su gobierno en 387.034,75 €, un 127% más, en resumen, el sueldo del gobierno 
se ha incrementado en casi cuatrocientos mil de euros. Ese dinero incremento fue en 
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detrimento de la oposición, conllevando menos recursos para el control para el gobierno y de 
la posibilidad de aportar otras opciones para la mejora de Mataró. 
 
El gobierno de socialistas y Comunes/Podemos están proponiendo un incremento de tasas e 
impuestos; el IBI, el IAE, el Impuesto de Construcciones, las tasas de la piscina, de las 
instalaciones deportivas, etc. a los ciudadanos de Mataró y llevamos ya cuatro meses de 
gestión en un gobierno de 15 regidores y 3 asesores. 

 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Se ha planteado el gobierno municipal para el ahorro y la eficiencia de servicios, 
una disminución de concejalías? 

2. ¿Continúa creyendo el gobierno, ante al sablazo que se va a dar a los ciudadanos 
con la subida de impuestos que son necesarias 15 concejalías y que se no se 
podrían fusionar concejalías para un ahorro y eficiencia.” 
 

 

 

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

Mobilitat, recorda, tal com va explicar al ple del cartipàs, que l’Ajuntament va començar amb 

11 dedicacions de regidors de govern i fins a 7 de regidors de l’oposició. Finalment, un grup, 

la CUP, va renunciar a aquesta possibilitat per temes laborals. Es a dir, la previsió del 

mandat anterior era del màxim legal de 18 regidors amb dedicació, inclòs l’Alcalde, que és el 

que permet la Llei de Bases de Règim Local. El que ha decidit transformar el consistori i que 

siguin 15 de govern i 3 de l’oposició és la gent quan va a votar. Però el nombre de regidors 

amb dedicació és exactament el mateix, 17. En tenim 17. La configuració és la que ha 

canviat. I això no té res a veure amb els impostos.  

L’increment impositiu respon a necessitats de nous contractes de servei i manteniment, 

increments salarials dels treballadors per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i a una 

sèrie de qüestions que ja es van explicar.  

La llei permet fins a 18 càrrecs de confiança. Aquest Ajuntament és un dels grans 

ajuntaments d’Espanya i de Catalunya que té menys càrrecs de confiança i amb salaris 

inferiors als del mandat anterior i molt inferiors als del mandat encara més anterior. 

Per tant, crec que aquestes preguntes són tendencioses.  
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, aclareix 

que és un tema de formes, ja que es demana un sobreesforç als ciutadans i el govern podria 

fer el mateix. Potser hi ha regidories que sobren o que es poden fusionar.  

D’altra banda, és cert que la configuració la tria la gent, però el que la gent no sabia és que 

es produiria aquesta gran pujada d’impostos. Si ho haguessin sabut, potser el resultat de les 

eleccions hauria estat diferent. 

 

 

 

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

Mobilitat, respon que l’increment mitjà de l’IBI, si finalment es manté la proposta, és de 35 

euros anuals, menys de 3 euros setmanals; i la brossa, que és una taxa que s’ha de pagar, 

pujarà 5,5 euros anuals. Aquesta és la cistella habitual de qualsevol ciutadà de Mataró. A 

ningú li agrada apujar els impostos, però les necessitats de la ciutat són les que són. 

 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A UN 

ACORD DEL PLE DE NOVEMBRE DE 2016. 

 

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

la pregunta següent: 

 

“En el Pleno de noviembre de 2016, se aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1.- Que desde el Ayuntamiento de Mataró, en tanto el Gobierno de la Generalitat no aborde 
la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, cree y ponga en marcha para 
el curso 2018-2019, en coordinación con las AMPAS y direcciones de los centros públicos y 
concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal 
de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad 
medioambiental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía 
de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya hayan podido 
realizar. 
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2.- Que el Ayuntamiento de Mataró adopte los acuerdos necesarios para garantizar que en 
la dotación presupuestaria para el año 2017 se contemple la financiación para crear el 
banco público de libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de 
primero y segundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en dicha 
partida debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial de lo que 
actualmente pagan las familias. 

3.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la mayor brevedad 
un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la Educación Obligatoria en 
los centros educativos que incorpore: 

- La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los centros 
educativos.  

- La implantación progresiva del programa de gratuidad. 

- Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales de la 
Generalitat de Catalunya.  

4.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar Municipal, 
AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así como al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a la siguiente 

pregunta: 

 

1. ¿En qué situación se encuentran los siguientes acuerdos?” 

 

 

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

Professional, recorda que es va presentar una esmena per part del Govern, que es va 

aprovar, on es deia que ens posaríem en coordinació amb les AMPAS i amb les direccions 

dels centres per trobar els mecanismes necessaris per fer arribar la socialització dels llibres 

de text. El que vam fer és contactar amb les AMPAS i AFAS i fer enquestes a les direccions 

dels centres, i totes, menys tres escoles que ja al 2016 no utilitzaven llibres, ja tenien el seu 

projecte de socialització de llibres. Recordo que en aquesta esmena dèiem que 

respectaríem sempre l’autonomia de cada centre. 

No obstant això, sí que ens vam trobar que, fent aquestes consultes i enquestes, ens van dir 

que ja tenien el seu propi sistema però que tenien altres mancances. Primer vam començar 

a prioritzar les demandes que els centres ens van fer arribar. Les propostes o les demandes 

les hem portat a terme: ens van demanar que fomentéssim activitats extraescolars i ho vam 

fer, ens van demanar més beques menjador i les vam ampliar, ens van demanar garantir les 
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sortides perquè molts nens amb situació de vulnerabilitat no les podien fer i hem augmentat 

aquestes sortides, etc. 

De totes maneres, recordo novament que aquest material és competència del Departament. 

Nosaltres, com a Ajuntament, seguirem fent esforços per garantir el Pla Educatiu d’Entorn, 

cosa que el Departament ha deixat gairebé de pagar des de fa 7 anys. I continuarem 

prioritzant, com a municipi, l’educació. Esperem que en breu el govern de la Generalitat la 

torni a tenir entre les seves prioritats.  

 

 

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

no li ha quedat clar si aquest servei ja es porta a terme o no, o si depèn de l’escola. No sap 

si tenen un llistat d’escoles on s’utilitzi aquest sistema i si es pot promoure allà on encara no 

es dugui a terme. 

 

 

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

Professional, confirma que disposen d’aquesta informació i de les enquestes que van fer a 

les direccions dels centres i a les AMPAS i AFAS. Tenim un quadre d’excel amb la feina que 

es va fer i el podem posar a la seva disposició. 

 

 

Acabat l’ordre del dia, i abans d’acabar el ple, el senyor David Bote Paz, alcalde president, 

dona l’oportunitat als portaveus dels grups municipals de dedicar unes paraules d’agraïment 

al Secretari de la corporació, el Sr. Manuel Monfort, en el seu darrer Ple.  

 

 

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

disponibilitat del Sr. Secretari sempre que ha tingut cap problema.  

Le agradezco su tiempo y su colaboración, tanto con nosotros como con el equipo del grupo 

que estaba en el mandato anterior. Mucha suerte en el nuevo proyecto. Cualquier cosa, aquí 

estaremos a su disposición. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, desitja al 

Sr. Secretari sort i encerts i li dona les gràcies per la seva disposició. 

 

 

 

 El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, com a veterà 

de la casa, reconeix haver compartit moltes estones amb el Sr. Monfort, tant en posició de 

govern com des de l’oposició. 

És un plaer tractar amb persones de la seva intel·ligència, capaç de situar-se en la pell de 

l’altre, buscant sempre una solució als problemes de la ciutat. No diré que és una gran 

perduda, que ho és, diré que és un gran fitxatge —a ell li agrada molt el futbol— de 

l’Ajuntament de Granollers. Espero que gaudeixi d’aquests últims anys de la seva carrera a 

l’Ajuntament de Granollers, tant com estic segur que l’Alcalde i el govern de Granollers 

gaudiran amb la teva feina. Manel, gràcies. 

 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, se suma a 

les felicitacions i a l’agraïment per la tasca feta. Ho faig en nom de tots els regidors del PSC 

que han passat per aquest Ajuntament. Li agraïm la seva feina, la seva implicació i el bon 

fer. En nom de tots els companys del PSC que s’han assegut en aquestes taules. Gràcies, 

sort i encerts. Sempre ens tindrà al seu costat. 

 

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, desitja al Sr. Secretari tota  

la sort. En estos dos años que le quedan, es una decisión muy valiente. Le doy las gracias 

por su paciencia, de tantas veces que le he pedido un informe.  

Gràcies per tot i molts encerts, Secretari. 
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El senyor Manuel Monfort Pastor, Secretari de l’Ajuntament de Mataró, agraeix a tots els 

presents les seves paraules. He estat molts anys com a secretari d’aquesta Ajuntament, 

temps per viure i compartir moments més fàcils i més difícils. Soc un professional i el que he 

fet ho he fet dintre de les meves capacitats. Segur que he fet moltes coses malament i, si a 

algú li ha molestat alguna cosa que he pogut dir o fer, ho lamento, però és la condició 

humana. Com us ho he dit, m’han ofert a Granollers un enfocament diferent de la meva 

professió, i ara que em queden pocs anys, m’agradaria simplement provar una altra cosa, i 

no conformar-me amb la rutina de tants anys; tot i que difícilment es pot parlar de rutina  

davant de tants alts i baixos, canvis de govern, etc.  

En fi, gràcies a tots vosaltres i als qui us han precedit pel bon tracte al llarg de molts anys. 

Puc dir que sempre he tingut bona relació amb tots els regidors i això també diu molt de les 

persones que seuen aquí.  

Moltes gràcies. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona les gràcies al Sr. Secretari sobre la base 

de dos arguments: 

Un té a veure amb una conversa que vam tenir, precisament quan m’anunciava que 

marxaria d’aquest consistori, amb una frase del grup de secretaris de les diferents 

corporacions municipals, i és que són “hereus del principi de representativitat”. El principi de 

representativitat és el respecte dels secretaris a aquells que han estat triats pels ciutadans 

d’un municipi per tirar endavant compromisos polítics, accions i determinades polítiques. És 

la meva manera d’enllaçar amb una de les converses que hem tingut per agrair-li la seva 

participació en una època fascinant de l’Ajuntament d’aquesta ciutat, en la construcció dels 

ajuntaments democràtics i de tota una cartera de serveis, millorable, sí, però que fa molta 

feina. Ha deixat la seva empremta com a Secretari de la corporació al servei de tots els 

veïns i veïnes.  

I un toc més personal: ens havíem conegut abans, fins i tot havíem coincidit mirant el futbol, 

però, en començar a treballar plegats i havent d’aguantar un alcalde una mica diferent, n’he 

après molt de vostè. Vull destacar la seva intel·ligència, perquè en té molta. Recomano als 

advocats que, si mai volen discutir de dret d’una manera apassionada, ho facin amb el Sr. 

Monfort, perquè en sap molt, i la seva capacitat de raonar és molt elevada.  
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Gràcies per haver contribuït a aquest període, gràcies per l’aprenentatge i espero que 

puguem seguir discutint sobre llibres i altres temes culturals. 

Gràcies en nom de tots els mataronins i mataronines. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:00 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

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

 

 


