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ACTA NÚM. 08/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE MAIG DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vuit de maig de dos 

mil dinou, essent les 19:20 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) 
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC)  
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia 

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET   REGIDORA    (CIU) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia 

ISABEL MARTINEZ CID   REGIDORA    (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA    (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 4 de l’ordre del dia 

IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC-MES) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia 

MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
DAVID LLOVERAS MIR REGIDOR (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)  
 
JULI CUÉLLAR GISBERT REGIDOR (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ REGIDOR                    (ICV-EUIA) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA NO ADSCRITA 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR NO ADSCRIT  
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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 8 de maig 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 dimecres 8 de maig de 2019, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de 

la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1   Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinàries del 1 d’abril 

de 2019 i del 30 d’abril de 2019  i ordinària del dia 4 d’abril de 2019.  
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
  
 DICTAMENS 
  
 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
3 Aprovació per part del Ple de les Instruccions de control intern de la gestió 

econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents. 
 
4 Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 

2019 
 
5 Donar compte del Seguiment del primer trimestre 2019 del Pla d'Ajust. 
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6 Aprovació de la concertació de l’operació de préstec a llarg termini, d’import 
màxim 14.910.011,56€, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 
2019. 

 

7 Donar compte del Pla de control financer  2019-2020 
 
 
 Servei d’Ingressos 
 

8 Aprovació dels preus públics de Cultura per al curs 2019-2020 
 
9 Aprovació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2019-2020 
 
 
 
 Direcció de Promoció Econòmica 
 
10 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 11-3-2019 relatiu al Pla 

estratègic de Promoció de Ciutat. 
 
11 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 25-3-2019 relatiu a 

l’estudi-proposta sobre el Mar en Valor. 
 
 
 
 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
12 Aprovació Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 

relatiu als paràmetres condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries. 
 
13 Aprovació Text refós del Pla de millora urbana del sector Maresme–Toló. 
 
14 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-

04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins. 
 
15 Aprovació provisional de la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial 

d’Equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins. 
 
 

  
 CIM D’ACCIO SOCIAL 
 Servei d’habitatge 

 
16 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8-4-2019 relatiu a l’aprovació del 

text de l'acord del parteneriat i del contracte de subvenció de la tercera convocatòria del 
programa d'ajuts FEDER per al projecte "lloguem / yes we rent" 
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 Igualtat i Ciutadania 

 
17 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8-4-2019 relatiu a l’aprovació de 

l'annex del III Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania en polítiques LGTBI 
 
 
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía  sobre la necessitat d’implementar una campanya d’informació 
respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

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

Popular perquè els grups municipals retin comptes de les assignacions 
econòmiques que perceben. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES  
 

20 Pregunta que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 
la manca d’informació promesa pel govern en relació a la PdR que preveia el 
30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de 
lloguer, a l’habitatge de protecció oficial. 

 
21 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa i la regidora no adscrita sobre l’impuls d’un servei de dentista 
municipal a Mataró. 

 
22 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’estudi 

encarregat des de Cultura per analitzar la situació, rendiment i optimització de 
l’àrea. 

 
23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè 

denunciï a l’Agència Catalana de l’Aigua per la seva ignorància en el deure de 
realitzar el degut manteniment de la Riera d’Argentona. 

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

les preguntes i peticions que realitzen els veïns a títol personal mitjançant el 
Registre Oficial (OFIAC). 

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

MES sobre l’agressió violenta produïda sobre un menor mataroní. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

EXTRAORDINÀRIES DEL 1 D’ABRIL DE 2019 I DEL 30 D’ABRIL DE 

2019  I ORDINÀRIA DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2019.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (23). 

 
 
 
 

2 - DESPATX  OFICIAL 
 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

En aquests moments s’incorporen a la sessió les Sres. Núria Calpe (CiU), Núria Moreno 

(PSC) i el Sr. Juan Carlos Casaseca (C’s) 

 

DICTAMENS 
 

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

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
 

3 - APROVACIÓ PER PART DEL PLE DE LES INSTRUCCIONS DE 

CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT I 

DE LES ENTITATS DEPENDENTS. 

 

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

presenta la proposta següent: 
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“Antecedents 

 
Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Mataró va acordar que la funció interventora s’exercís amb 
el règim de fiscalització prèvia limitada. Aquest règim de fiscalització ha estat regulat a les 
bases d’execució del pressupost de cada exercici. 
 
En data 29 d’octubre del 2018, per decret 9118 del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va acordar l’adaptació de les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2018 als canvis normatius establerts en el RD 424/2017 pel qual es regula el règim 
jurídic de control intern a les entitats del sector públic local. 
 
Per aquesta adaptació, es van incorporar les instruccions de control intern de la Gestió 
Econòmica de l’Ajuntament i de les Entitats Dependents, com un document annex a les 
mateixes bases d’execució. En aquest document es va regular de quina manera s’exercirà la 
fiscalització prèvia limitada. 
 
Per a l’exercici 2019, en aplicació del RD 424/2017 regulador del règim jurídic de control intern 
de les entitats del Sector Públic Local, es proposa mantenir el règim de fiscalització prèvia 
limitada i aprovar unes Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i 
de les entitats dependents. 
 
Consten a l’expedient les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament 
de Mataró i de les entitats dependents que es proposa que siguin aprovades per part del Ple. 
 
Consta a l’expedient l’informe favorable de la Intervenció. 
 
Tot seguit es descriuen els antecedents, fonaments de dret i la proposta per a la seva 
aprovació per part del Ple. 
 

1. La Funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les 
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 
7/1985,  de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RD 424/2017). 
 

2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les 
entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, 
respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de 
control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin 
reglamentàriament i funció de control d’eficàcia. 

 
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis 
amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic. 
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4. Mitjançant provisió del regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern de data 28 de 
març del 2019, s’ha disposat la formació d’expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics quant a les despeses i obligacions, respecte 
dels extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents 
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 

 
5. En base a l’informe emès per la Intervenció, el regidor de Serveis Centrals, Seguretat i 

Bon Govern proposo al Ple l’adopció d’Acord d’aplicació del règim de fiscalització limitada 
prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats 
per l’Acord del Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària. 

 
6. I igualment, d’acord també amb el mateix Informe d’Intervenció, aquesta proposta compren 

la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat 
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els 
seus drets i ingressos. 

 
 
Fonaments de dret: 
 
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) 
b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 
c) Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de 

les entitats del sector públic local (RD 424/2017) 
d) Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
e) Resolució del 2 de juny del 2008 , de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 

per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat 
per acord del 7 de juliol del 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 
de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics. 

f) Resolució del 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per al qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 20 de juliol del 2018, pel qual es 
dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, 
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels 
contractes del sector públic i encàrrecs a medis propis. 

 
 
Per tot el què s’ha exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el 
TRLRHL, el Reglament de Control i l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, 
actualitzat per l’Acord de 7 de juliol del 2011 i per l’acord de 20 de juliol de 2018 i el RD 
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional. 
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I de conformitat amb la legislació aplicable, en l’exercici de la competència atribuïda al Ple 
Municipal continguda en l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, vist el dictamen 
de la Comissió Informativa, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- aprovar que l’Ajuntament de Mataró continuï amb el règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l’Ajuntament i de les entitats del 
seu sector públic subjectes a funció interventora, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017. 
 
Segon.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció 

limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que engloben tots els tipus de despeses i 
obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia  i que queden relacionats a l’annex 1d’aquest 
acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig 

del 2008, actualitzat per l’acord de 7 de juliol del 2011, i altres addicionals segons la tipologia 
d’expedient, a comprovar en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l’annex 1 d’aquest acord, els quals 
formen part del mateix a tots els efectes legals i acordar l’adaptació d’aquests requisits a 
l’acord del Consell de Ministres de 20 de juliol del 2018.  
 
Quart.- aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en 

l’Annex 1 també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics i 
que s’hauran de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017. 
 
Cinquè.- aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de 

raó i control financer, a l’Ajuntament de Mataró i a les entitats del seu sector públic subjectes a 
funció interventora, d’acord amb l’article 9.1 del RD 424/2017. 
 
Sisè.- aprovar les Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró i de les entitats dependents que s’adjunten a aquesta proposta com annex 1. 
 
Setè.- deixar sense efectes, a partir de l’entrada en vigor del present acord, qualsevol altra 

disposició de l’Ajuntament de Mataró o de les entitats del seu sector públic, en tot allò que 
contradigui els presents acords en matèria de control intern. 
 
Vuitè.- Que el present acord sigui vigent amb efectes de l’1 de gener del 2019 i fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
Novè.- Que es doni compte del present acord a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i a la 

Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de l’Ajuntament de Mataró com de les 
entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.” 
 

 

 

 

 

 



 9 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

  

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Salicrú (ERC-MES) 

 

 

4  - INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT 

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019 

 

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

dóna compte del següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  
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ACORDS: 

 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 1r trimestre de 
2019. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 

 
 
 

 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 

dependents, és de 47,16 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 7.667  pagaments, 
d’import global 20.977.928,82 €. 
 
 

 
 
 

Durant el 1r trimestre de 2019, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 

 
 

1.    Pagaments realitzats en el 1r trimestre  
de 2019 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 

l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 30,91 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.330 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 8.779.792,74 €. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

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

òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
 

Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 
 

 

 

5 -  DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PRIMER TRIMESTRE 

2019 DEL PLA D'AJUST. 

 

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

dóna compte del següent: 

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

 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 

seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 

per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

 

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

manifesta que, respecte el dogma de la sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària, cal 

felicitar el Sr. Interventor perquè la reducció substancial del deute acumulat en aquests últims 

anys per l’Ajuntament de Mataró, però durant tot aquest temps d’austeritat imposada per un 

Pla d’Ajust que arrosseguem des del 2012 la ciutat ha quedat desatesa. Constatem que hi ha 

unes limitacions imposades per la institució que ens dolen perquè no hi ha voluntat política ni 

d’abordar-les ni de donar-hi resposta. Al nostre entendre, caldria aparcar el Pla d’Ajust.  

Discrepem d’aquest plantejament i si governem aquesta ciutat ho replantejarem.   
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

recorda que enguany baixarem del 75% d’endeutament, la qual cosa és molt positiva i ens 

situa en un estat d’absoluta normalitat. Tan de bo el govern socialista espanyol permeti 

accelerar el pagament del Pla d’Ajust perquè, en principi, nosaltres estaríem en condicions 

d’escurçar el període inicial de 10 anys que preveu el Pla d’Ajust. 

 

 

6  -  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 

PRÉSTEC A LLARG TERMINI, D’IMPORT MÀXIM 14.910.011,56€, AMB 

DESTÍ A FINANÇAR DIVERSES INVERSIONS DEL PRESSUPOST 

2019. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets: 
 

El Ple de l’Ajuntament en data 7 de març de 2019, va aprovar el pressupost per a l’exercici 
2019. L’aprovació definitiva va ser publicada en el BOP de data 12 de març de 2019.  
 
En el pressupost inicial del 2019 es preveu en el seu capítol IX d’ingressos d’operacions 
d’endeutament per part de l’Ajuntament de Mataró per l’import de 15.085.011,56€. D’aquest 
import, 175.000 € s’han sol•licitat a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona amb destí 
a finançar el subministrament d’equipaments informàtics i llicències d’ofimàtica i per la resta 
14.910.011,56€, el qual és objecte d’aquesta proposta, es sol•licita la concertació d’un préstec 
amb l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya, S.A. a través del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona i amb destí a finançar inversions diverses de l’exercici. 
 
El Programa de crèdit Local (PCL) té com a objectiu reduir els costos financers dels préstecs 
dels municipis destinats a inversions, a través d’una línia de préstecs per a inversions a un 
tipus d’interès preferencial i subvencionant el tipus d’interès. Actualment l’import del préstec 
màxim tramitable assignat dins d’aquest programa a l’Ajuntament de Mataró és de 
12.900.450,914€. No obstant es sol•licita l’import previst al pressupost per les bones 
condicions que ofereix aquest programa. 
 
Les condicions financeres d’aquesta operació de crèdit que es proposa són les següents: 
 

Import 

màxim : 
14.910.011,56 euros 
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Entitat 

Financera: 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Disponibilitat 

 1 any (s’entendrà per 1 any, 3 trimestres naturals més 

fracció de trimestre) 

 La primera disponibilitat coincidirà amb el moment de la 

seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la 

subvenció de la Diputació. 

Termini 10 anys (inclòs 1 any de carència) 

 

Tipus 

d’interès 

 Euríbor 3mesos +  diferencial sota criteris de prudència 

financera(*) -25% del diferencial en el moment de la concessió 

del préstec. 

(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, 

és el que estableix mensualment la Secretaria General del 

Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa 

l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en el 

redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de 

desembre de 2014. En aquest cas per un préstec de vida 

mitjana 67,50 mesos 

Revisió Trimestral 

Comissions 

i altres 

despeses 

Sense comissions ni despeses de cap mena 

 

La concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini a través del PCL de la Diputació 
de Barcelona que es proposa per l’import màxim de 14.910.011,56 euros queda 
condicionada a la seva aprovació per part de l’entitat financera del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. 

 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat el sotasignat proposa al Ple, la resolució dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar i aprovar la concertació d’una operació de préstec amb l’entitat financera 

Banco Bilbao Bizcaya Argentaria, S.A., d’import màxim 14.910.011,56 €, a través del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb destí a finançar diverses 
inversions del pressupost 2019. Les condicions financeres són les següents:  
                   

Import 

màxim : 
14.910.011,56 euros 

Entitat 

Financera: 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
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Disponibilitat 

 1 any (s’entendrà per 1 any, 3 trimestres naturals més 

fracció de trimestre) 

 La primera disponibilitat coincidirà amb el moment de la 

seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la 

subvenció de la Diputació. 

Termini 10 anys (inclòs 1 any de carència) 

Tipus 

d’interès 

 Euríbor 3mesos +  diferencial sota criteris de prudència 

financera(*) -25% del diferencial en el moment de la 

concessió del préstec. 

(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, 

és el que estableix mensualment la Secretaria General del 

Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa 

l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en el 

redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de 

desembre de 2014. En aquest cas per un préstec de vida 

mitjana 67,50 mesos 

Revisió Trimestral 

Comissions i 

altres 

despeses 

Sense comissions ni despeses de cap mena 

 
 

La concertació d’aquesta operació queda condicionada a la seva aprovació per part del BBVA 
un cop estudiï la documentació econòmica de l’Ajuntament de Mataró que l’entitat financera 
ha sol·licitat. 
 

SEGON.- Aprovar la minuta tipus del préstec que s’incorpora com Annex 1 a aquesta proposta 

d’acord. 

TERCER.- Acceptar el text del conveni tipus a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol·licitat al BBVA, amb càrrec al 
Programa de Crèdit Local (Annex 2). 

QUART.- Acceptar l’import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat al 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. amb càrrec al Programa de Crèdit Local. 

CINQUÈ.- Disposar de l’import mínim equivalent a la subvenció que la Diputació de Barcelona 

concedeixi per subsidiar el tipus d’interès del préstec. 

SISÈ.- Comunicar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia 

que no donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia, tenint en compte que és un préstec a 

llarg termini i, sobretot, perquè aquesta operació es fa després de l’aprovació del pressupost 

municipal per a aquest 2019, al qual no hem donat suport. En aquest punt ens hi abstindrem. 

 

 

 

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

que el seu grup no va donar suport al pressupost del 2019 i aquest és un préstec que hi està 

vinculat. Encara més, al pressupost municipal hi havia el topall de 12 milions d’euros 

d’endeutament, però aquí n’estem demanant 14. Aleshores, no sé si és que estem estirant 

més el braç que la màniga o a què es deu que demanem més diners dels que havíem previst 

inicialment. Nosaltres hi votarem en contra perquè, entre d’altres, tot i que les condicions 

puguin ser avantatjoses, discrepem que s’hagi de fer amb una entitat com el BBVA i que les 

promeses d’operar amb banca ètica hagin quedat en un calaix. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia el seu vot 

d’abstenció en aquest punt de l’ordre del dia, en la línia del que van fer en els pressupostos. 

Recordo que estem negociant amb un banc, el BBVA, que desnona gent cada dia. El passat 

dijous va deixar una família amb tres menors al carrer, incomplint tot tipus de llei, sense previ 

avís. Una família perfectament integrada, impecable, amb feina tots dos...  No és de rebut que 

davant d’això, estiguem defensant uns bancs que maten amb aquests desnonaments. 

Sr. Jerez, vostè ha parlat del 75% d’endeutament, que la situació millorarà..., però m’agradaria 

que ens expliqués com ha quedat tot el tema d’El Corte Inglés perquè encara no en sabem res 

ni com ens afectarà. El termini està a punt d’acabar i no tenim notícies d’aquest govern. 

També sap que tenim una resolució pendent sobre si haurem de pagar la Sra. Ortega o no. El 

judici ja es va celebrar i tampoc ens n’ha informat correctament. Per tant, li demano que ens 

informi d’aquestes qüestions.  
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, explica que avui aprovem el darrer préstec d’aquest mandat i no vol deixar passar 

l’oportunitat de recordar una de les primeres propostes de resolució que es van aprovar en 

aquest mandat, la de no contractar amb empreses que tenen seus localitzades en paradisos 

fiscals. Una proposta que va ser aprovada per tots els grups excepte per nosaltres. I com que 

aquest és el darrer ple del mandat, vull fer un al·legat contradictori. D’una banda, dono el meu 

suport en la línia de la proposta de resolució que es va aprovar al seu dia. D’altra banda, però, 

vull criticar la política com a teatre. Això no ha de ser així, no s’han d’aprovar propostes per 

quedar bé. Cal ser realistes i els grups del govern o que aspiren a governar han d’aprovar 

propostes amb les quals es poden comprometre, i no dedicar-se a fer brindis al sol. Aquesta 

és una mala praxi, el que denigra la política i el que ens allunya de la societat. 

En aquest sentit, vull fer un al·legat: m’acaba d’arribar la notícia que el govern de la nació es 

posarà a favor dels bancs, en contra de la demanda de l’estafa de l’IRPH. Demano que 

Comuns i Socialistes es mobilitzin perquè el seu govern es posi al costat de la ciutadania i no 

al costat de la banca, perquè és una demanda molt important de gran part de la ciutadania 

espanyola, contra uns bancs que han estafat la societat civil des de la seva posició de poder. 

 

 

 

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

polítics i exiliats. El Sr. Jerez ja ha explicat les característiques del préstec i nosaltres pensem 

que en una operació de préstec tan important és l’import, que ho és, com les condicions i la 

manera de tornar-lo. També té molta importància la finalitat. El préstec és de 14,9 milions 

d’euros i l’import a finançar derivat del pressupost aprovat és de 12,9 milions i, per tant, hi ha 

un gap de 2 milions del qual no en sabem la finalitat. A l’expedient es diu que s’ha demanat 

aquest extra perquè les condicions són molt favorables, però no ens sembla prou explicació. 

En tot cas, ens hi abstindrem, com ja vam fer en el pressupost.  

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, en coherència 

amb el que van fer en el pressupost, anuncia que ells també s’hi abstindran. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

recorda que es concerta amb la Diputació. Nosaltres ens adherim al programa de crèdit local 

de la Diputació de Barcelona, la qual tria el banc que li ha ofert les millors condicions. D’altra 

banda, agraeix als grups els seus posicionaments perquè el que s’aprova és la conseqüència 

del pressupost. Per què hem demanat una mica més? Perquè al final, sense interessos, això 

funciona com un ajut de caixa. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Martinez (1). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 15, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 

membres del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés 

(1). 

   

 

7  -  DONAR COMPTE DEL PLA DE CONTROL FINANCER  2019-2020 

 

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

dóna compte del següent: 

 
“Antecedents 
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El RDL 2/2004 refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el RD 
424/2017 Règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local (RCI)  
encomana  a la Intervenció General de l’entitat local, en el marc de les atribucions en matèria 
de control intern, l’exercici del control en la seva modalitat de control permanent i d’auditoria 
pública.  
 
El control financer és aquell procediment de control  que té per objectiu verificar que la gestió i 
el funcionament del subjecte controlat es desenvolupa amb subjecció a l’ordenament jurídic, 
permet determinar la seva situació financera i patrimonial, de conformitat amb les disposicions 
legals, i verificar que la gestió econòmica i financera s’adequa als principis d’eficàcia, 
eficiència i economia. 
 
Aquest  control financer s’ha d’exercir sobre els serveis, els programes, les entitats 
dependents de l’Ajuntament, els concessionaris de serveis  i els beneficiaris de les 
subvencions. 
 
El control permanent s’exercirà sobre l’Ajuntament i els Consorcis en els quals s’exerceix la 
funció interventora i tindrà per objecte comprovar, de forma continuada, que el funcionament 
de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als 
principis generals de bona gestió financera. 
 
L’auditoria pública s’aplicarà a les entitats dependents, als beneficiaris de les subvencions i 
ajudes públiques i a concessionaris i tindrà per objecte: 
 
Auditoria de comptes: que els comptes representen en tots els aspectes significatius la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, en el seu cas, de 
l’execució del pressupost. 
 
Auditoria de compliment: verificació de que els actes, operacions i procediments de gestió 
econòmica-financera s’han desenvolupat de conformitat amb les normes aplicables. 
 
Auditoria operativa:  examen sistemàtic i objectiu de les operacions i procediments de 
l’organització, programa, activitat o funció pública, per obtenir una valoració independent de la 
racionalitat econòmica-financera i adequació als principis de bona gestió. 
 
 
Fonaments de dret: 
 
1. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 

les entitats del sector públic local. 
 
2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot el què s’ha exposat i de conformitat amb la legislació aplicable, en exercici de la 
competència atribuïda al Ple Municipal continguda en l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern proposo al Ple 
Municipal: 
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Primer:- Donar compte al Ple del Pla de control financer 2019-2020 que s’adjunta com a 
document annex a aquesta proposta.” 
 

 

 

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

havent llegit la memòria d’aquest Pla de control financer, li ha cridat l’atenció que digui que els 

mitjans personals i materials de la intervenció general són insuficients per a l’execució dels 

treballs concretats pel mateix Pla de control financer; i això obre la porta a externalitzar el 

servei de control financer amb auditories externes. Nosaltres ho qüestionem.  

 

 

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

respon que les auditories acostumen a ser realitzades per tercers. La reflexió ve motivada 

perquè portem una sèrie d’anys, sobretot des dels plans d’ajustos i el Pla de viabilitat 

pressupostària de l’Ajuntament, en què Hisenda/l’Administració cada cop demana més 

informació als serveis d’intervenció. Totes les administracions públiques cada cop han de 

treballar més per tercers, en aquest cas, per l’administració de l’Estat, la qual cosa consumeix 

molts recursos.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8 i 9 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

Servei d’Ingressos 
 

8  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE CULTURA PER AL 

CURS 2019-2020 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
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La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics de Cultura: 
 
 
 
 
I) 5. Utilització equipaments 
 
Es proposa modificar les bonificacions i exempcions de l’epígraf 5, per tal que adoptin 
el següent redactat: 

 
“ 1. Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d’entitats de Mataró 
podran sol·licitar una vegada a l’any l’exempció del preu públic per la utilització d’un dels 
equipaments citats, a excepció de Can Gassol. L’exempció nomes s’aplicarà als serveis 
inclosos al preu públic. 
 
2. Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d’entitats de Mataró 
gaudiran d'una bonificació del  50 % als epígrafs 1 i 3 en la segona utilització de 
l'equipament. 
 
3. Les activitats formatives i les entitats sense ànim de lucre que no estiguin inscrites al 
Registre municipal d’entitats de Mataró se'ls aplicarà una bonificació del 40 % als epígrafs 
1 i 3. “ 

 
II) 7. Aula de Teatre: 

 
Es proposa incrementar aquests preus públics en un 1,80%. 
 
Els preus de l’Aula de Teatre per al curs 2019-2020 queden redactats així: 
 
“ 7.1. TEATRE 

 

 

Preu/mes 

Cursos per a joves 
 Aula júnior nois i noies 47,85 

Aula júnior joves 51,90 

Aula júnior perfeccionament 62,30 

Teatre musical 51,90 

 
Cursos teatrals per a adults 

 Iniciació al teatre 77,90 

Tallers teatrals 51,90 

 
7.2. DANSA 

 Dansa junior 47,85 

Dansa contemporània 51,90 

 
7.3. MONOGRÀFICS (anuals) 
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Infantils 

El meu primer tast teatral  26,00 

Dansa creativa nois i noies 26,00 

Dansa creativa infants 17,30 
 
Adults 

 Gent Gran 31,15 

Taller d'integració 22,90 

 
7.4. MONOGRÀFICS (curta durada) Preu/hora 

Cost hora professor per alumne fins a 2,5 €  3,15 

Cost hora professor per alumne de 2,5 a 4 € 4,40 

Cost hora professor per alumne més de 4 € 5,70 
 
III) 8. Les Santes: 

 
Es proposa la creació d’un preu públic per la venda del següent producte: 
 

Bossa roba Les Santes ................... 1,50 € unitat IVA inclòs 
 
IV) Preus públics per activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa: 
 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació dels següents preus 
públics per activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa, per al curs 2019-2020:  
 
“ 4.15.- PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE CÍVIC ESPAI 
GATASSA 
 
 

ACTIVITATS CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA  PREU 

Tallers, monogràfics i píndoles 3,70 €/h 

Tallers, monogràfics i píndoles amb necessitats de 
material 

4,10 €/h 

Tallers intensius  2,35 €/h 

 
Supòsits de devolució de la quota 
 

1. En el cas que l’activitat no s’hagi dut a terme per a raons imputables a l’Ajuntament, la 
persona interessada tindrà dret a la devolució de la quota abonada.  
 

2. En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, la persona interessada renunciï a la 
realització d’aquesta per motius de força major degudament acreditats, tindrà dret a la 
devolució de la quota abonada. S’entén que hi ha motius de força major quan son per 
raons mèdiques de la mateixa persona o qüestions laborals degudament justificades. 
 

3. En el cas que l’alumne/a hagi assistit a alguna sessió de l’activitat, el preu públic es 
merita complet i per tant no tindrà dret a la devolució de la quota abonada.  
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El termini per sol·licitar el motiu de força major serà de quinze dies a comptar des de l’inici de 
l’activitat. En el cas de les inscripcions fora de termini, el termini serà de quinze dies a comptar 
des de la data de la inscripció. “ 
 
 
V) Preus públics per l’ús dels espais als centres cívics: 

 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per l’ús dels espais dels centres cívics, per al curs 2018-
2019:  
 
 
“ 4.17.- PREUS PÚBLICS PER L’ÚS DELS ESPAIS DELS CENTRES CÍVICS 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS CENTRES CÍVICS Preu 

Ús sales d’actes:  

- Dins horari obertura del centre 10,25 
€/hora 

- Fora horari obertura del centre 38,43 
€/hora 

  

Ús sala polivalent:  

- Dins horari obertura del centre 8,02 €/hora 

- Fora horari obertura del centre 31,16 
€/hora 

  

Ús gimnàs de l’Espai Gatassa:  

- Dins horari obertura del centre 26,49 
€/hora 

- Fora horari obertura del centre 55,54 
€/hora 

  

Ús despatx  

- Dins horari obertura del centre 6,32 €/hora 

- Fora horari obertura del centre 26,12 
€/hora 

 
 
En aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar en el moment del seu 
pagament. 
 
Exempcions: 
 

1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les 
entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró. 

2. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de 
l’exempció del preu públic per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de 
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l’horari d’obertura del centre sempre que sigui necessari el suport de consergeria 
(dissabtes, diumenges i festius). Si per una activitat és necessari dos torns de 
consergeria es considerarà com dos usos diferents.  

3. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les 
entitats de dret públic, sempre i quan l’ús d’un mateix espai no sigui superior a set 
hores setmanals durant un període de tres mesos. 

 
Reduccions de preu:  
 

1. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran 
d’una reducció del 10% dels preus aprovats quan l’ús dels espais es faci fora de 
l’horari d’obertura del centre, a partir del tercer ús, sempre que sigui necessari el 
suport de consergeria. 

2. En el cas de que sigui necessari més d’un espai per una activitat, s’aplicarà el preu 
públic per a cada espai utilitzat, amb una reducció del preu final del 20 % quan sigui 
per dos espais, i del 30 % quan sigui per tres o més espais. 

3. Per la sol·licitud d’un espai més de 10 hores en un període de tres mesos s’aplicarà 
una reducció del 10% del preu establert, per més de 20 hores en tres mesos s’aplicarà 
una reducció del 20%, per més de 30 hores en tres mesos una reducció del 30 %, i per 
més de 100 hores en tres mesos una reducció del 50 %. 

 
L’exempció o reducció de preu es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de 
l’espai. 
 
L’atorgament o denegació s’efectuarà per l’òrgan competent, en funció de les disponibilitats 
dels espais i pressupostàries. 
 
L’horari d’obertura dels centres, excepte en temps de vacances, és: 
CC. Espai Gatassa: de dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 22.00 hores. 
CC. Cirera: de dilluns a dijous de 09.00 a 15.00 hores, divendres de 09.00 a 14.00h 
Resta de centres cívics de dilluns a divendres de 09.00 a 21.30 hores 
 
En temps de vacances d’estiu, Setmana Santa i Nadal el centre determinarà els horaris 
d’obertura. 
 
Supòsits de devolució de la quota: 
 
Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat en els següents casos: 
 

- Si la persona interessada anul·la la reserva abans de la seva utilització per un motiu 
degudament justificat. 

- Si la persona interessada acaba utilitzant l’espai durant menys hores del previst per un 
motiu degudament justificat. 
 

El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de quinze dies a comptar des de 
l’últim dia que s’havia d’utilitzar l’espai.“ 

 
Fonaments de dret  
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1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics dels equipaments, de l’Aula de Teatre i 
de les Santes, per al curs 2019-2020, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics per activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa, per 
al curs 2019-2020. 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics per l’ús dels espais als centres cívics, per al curs 2019-
2020. 
 
Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal.” 
 

 

 

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

anuncia l’abstenció del seu grup. A nosaltres, malgrat l’esforç que fa l’Ajuntament de posar-hi 

recursos i d’apujar els preus controladament, pensem que els preus públics, les taxes, etc., 

han d’estar subjectes a una tarifació progressiva en funció de la renda dels usuaris, i que no 

només els que tinguin un informe de Benestar Social puguin acollir-se a aquesta bonificació. 

Qui cobra més hauria de pagar més. Pel que fa a l’escola bressol, hem de forçar la Generalitat 

perquè faci el pagament de la seva part. Això cal fer-ho en la propera legislatura. 

  

 

 

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

anuncia el seu vot afirmatiu per la part de Cultura i la seva abstenció respecte a Ensenyament. 

No és que no estiguem d’acord amb la majoria dels preus, tot i que tenim un debat pendent 

sobre les subvencions de preus que haurien d’anar lligades a les rendes familiars, el motiu de 

l’abstenció és que no estem d’acord amb alguns dels cursos en què es gasten els nostres 
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diners. Per exemple, amb les taxes de cobertura que hem vist, anar pagant cursos de 

pastisseria creativa o de croquetes vegetarianes pensem que no entra dins el que toca 

finançar a un Ajuntament. Tot el que sigui contribuir a la formació professionalitzadora, l’escola 

d’adults, etc., ens sembla perfecte. 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, manifesta que a l’apartat 

de serveis de gestió externalitzada es manté l’IPC aplicat en general al conjunt de les 

ordenances fiscals de l’Ajuntament per a l’exercici 2019. També veiem que en els serveis de 

gestió directa s’han disparat en alguns casos fins al 2,23%. Entenem que hi ha hagut un 

increment de les retribucions de la plantilla de personal de l’Ajuntament, però sempre rep en 

últim lloc la ciutadania de Mataró. Si exercissin la seva responsabilitat com a govern de 

penalitzar les multinacionals elèctriques i de telecomunicacions o els bancs, que incompleixen 

les normatives, això no passaria. Per això el nostre vot serà d’abstenció. Esperem que el 

proper mandat fem una reflexió per no posar sobre l’esquena del contribuent la responsabilitat 

de la gestió econòmica dels diners públics. D’altra banda, cal subvencionar les escoles 

bressol per a les famílies dependents dels seus ingressos.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu vot 

favorable, malgrat que estem a favor d’una tarifació progressiva que tingui en compte les 

rendes familiars, com ja s’ha dit. D’altra banda, només puntualitzar que alguns cursos o 

reportatges subvencionats que poden semblar més extravagants també poden ser 

interessants culturalment i tenir un interès formatiu. 

 

 

 

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

agraeix les aportacions dels grups. Sé que hem d’aprofundir tots en la tarifació social dels 

preus públics, però sempre des de la idea que serveis com l’educació permanent, ja sigui de 0 

a 3 anys, o la d’adults, ha d’anar cap a la gratuïtat.   
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

la Candidatura d’Unitat Popular (2). 

 

 

 

9  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS D'ENSENYAMENT PER AL 

CURS 2019-2020 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“La Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per al curs 2019-2020:  
 
I) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA : 

 
Es proposen les següents modificacions per al curs 2019-2020: 
 

- S’aplica un increment general dels preus de l’1,80%. 

- Es creen els preus de dos cors (English Choir i Conjunt vocal a capella), a un preu 

semblant al dels altres cors en proporció al temps d’ensenyament. 
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- Es crea el preu dels cursos i tallers comunitaris, una oferta adreçada a docents i 
col·lectius especials, contemplat dins de l’apartat Música i comunitat. 

- Es redueix el preu de Iniciació 2, i s’equipara al preu de Iniciació 1 perquè passen a 

tenir la mateixa càrrega lectiva. 

- Es redueix un dels preus de Música en família, el de Petitons 2, perquè la segona part 

del curs ja no va l’adult a classe acompanyant a l’alumne/a. 

- Per últim, s’acosten els preus de Formació bàsica 2 i Formació bàsica aprofundiment 
perquè la ràtio és molt semblant (3 alumnes en el cas de FBA i 4 alumnes en el cas de 
FB2) i actualment hi ha molta diferència entre els dos preus. 

 
a) Els preus públics de l’Escola Municipal de Música per al curs 2019-2020 són els següents: 

 

PROGRAMES PREU 

Iniciació 1 (4 anys) 212,00 €/curs 

Iniciació 2 (5 anys) 212,00 €/curs 

Iniciació 3 (6 anys) 264,00 €/curs 

Iniciació 4 (7 anys) 269,00 €/curs 

Petita orquestra 269,00 €/curs 

Música en família-nadons1 320,00 €/curs 

Música en família-nadons2 320,00 € /curs 

Música en família-petitons 1 320,00 €/curs 

Música en família-petitons 2 238,00 €/curs 

Música en família-batucada en família 320,00 €/curs 

Formació bàsica 1 480,00 €/curs 

Formació bàsica 2 593,00 €/curs 

Formació bàsica aprofundiment 731,00 €/curs 

Formació avançada 1 (Individual) 842,00 €/curs 

Formació avançada 2 (Individual) 1.054,00 €/curs 

Preparació accés grau superior 2.125,00 €/curs 

PAGS (no instrument) 1.282,00 €/curs 

Cor adults 269,00 €/curs 

Cor inicial (5-7 anys) 160,00 €/curs 

Cor infantil escènic 1 212,00 €/curs 

Cor infantil escènic 2 269,00 €/curs 

Coral escolar 197,00 €/curs 

Cor de joves 269,00 €/curs 

English Choir 210,00 €/curs 

Conjunt vocal a Capella 210,00 €/curs 

Orquestra Quatre Cordes   197,00 €/curs 

Música a mida 926,00 €/curs 

Assignatura complementària sense instrument 331,00 €/curs 

Segona assignatura complementària sense instrument 269,00 €/curs 

Conjunt instrumental sense fer instrument  per FA i 
PAGS (per activitat) 269,00 €/curs 



 30 

Conjunt/complementària addicional 100,00 €/curs 

 
Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 

 
b) Els preus públics de les activitats extracurriculars de l’Escola Municipal de Música per al 
curs 2019-2020 són els següents: 

 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS PREU 

Cursos i tallers 6,20 €/hora 

Classes magistrals 
                 6,20 
€/hora 

Cursos i tallers comunitaris 
                2,00 
€/hora 

 
c) Les reduccions sobre les quotes dels programes de l’Escola Municipal de Música de Mataró 
per al curs 2019-2020 són les següents: 
 

CONCEPTE REDUCCIÓ 

Dos membres mateixa unitat familiar 10% 

Tres membres mateixa unitat familiar 15% 

Quatre membres mateixa unitat familiar 20% 

Bonificació social (informe Benestar Social) 75% 

Alumnes amb NEE (instrument) 47% 

Situació d'atur de l'alumne  20% 

Situació d'atur dels dos progenitors 25% 

Segon instrument en grup 25% 

 
Les reduccions de quota no poden acumular-se. 
 
d) Els preus del servei de préstec d’instruments musicals propietat de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró per al curs 2019-2020 són els següents: 
 

CONCEPTE PREU MENSUAL 

Ús instrument primer any assistència escola 7,20 € 

Ús instrument segon any assistència escola 9,25 € 

Ús instrument tercer i posteriors anys assistència 
escola 

                        
11,40 € 

 
 
 
II) SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : 

 
Es proposa incrementar aquests preus un 1,80%.  
 
Els preus públics pel servei municipal d’escola bressol per el curs 2019-2020 són els 
següents: 
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-  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: 
 Infants de 0-3 anys ………………………………….             1.568,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (mitja jornada matí)……………...             868,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (mitja jornada tarda)……………...             664,00 €/curs 
 Infants de 0-3 anys (intensiu 5 hores)............................          1.205,00 €/curs 

Infants d’1-3 anys (intensiu 6,5 hores, menjador inclòs)    2.605,00 €/curs 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
La Direcció d’Ensenyament aplicarà reduccions del 10% de la quota escolar, en cas de 
coincidir dos germans escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans. 
 
 
-  SERVEI DE PERMANÈNCIES: 
 ½ h. Permanència fixa……............. ………………………….                      23,80 € 

½ h. Permanència esporàdica……………………………......….           3,65 € 
 

 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants 0-3 anys (5 dies/setmana)..........................................    165,50 € 
Abonament infants 0-3 anys (5 dies/set., per jornada intensiva)…...........    106,00 € 

 
Abonament infants 0-3 anys (4 dies/setmana)...............................….......     150,00 € 
Abonament infants 0-3 anys (4 dies/set., per jornada intensiva)…...........      96,50 € 
 
Abonament infants 0-3 anys (3 dies/setmana)…......................................     125,00 € 
Abonament infants 0-3 anys (3 dies/set., per jornada intensiva)…...........      80,00 € 
 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia)................................................             11,00 € 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia, per jornada intensiva)......... ...           7,05 

€ 
 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies).............................................           108,00 € 
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies, per jornada intensiva).........             69,00 

€ 
   

Preu dia menjador servei de vacances de 0-3 anys..................................     11,00 € 
 
Preu menú personal docent.......................................................................      4,25 € 

- SERVEI DE VACANCES (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA) 
   

Preu servei alternatiu jornada completa (0-3 anys)…..                         10,45 €/dia 
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Preu servei alternatiu jornada intensiva (0-3 anys)…..                           8,05 €/dia 
Preu servei alternatiu mitja jornada (0-3 anys)….........                          5,25 €/dia 

 
- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA 
   

Preu inscripció trimestral...........................................…........                     15,50 €* 
 
 * S’estableix una reducció del 60% de la quota amb informe del servei Benestar Social. 
 

 
 
III) PREUS  PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA: 

 
Es proposa incrementar aquests preus un 1,80%.  
 
a) Els preus públics l’Institut Miquel Biada per al curs 2019-2020 són els següents: 
 
PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA 
 

 
Preu 

1r ESO 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 84,69 € 

Material escolar 39,54 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
145,00 €/curs 

2n ESO 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 84,69 € 

Material escolar 39,54 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
145,00 €/curs 

 
3r ESO 

 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 84,69 € 

Material escolar 39,54 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
145,00 €/curs 

 
4t ESO 

 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 84,69 € 
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Material escolar 39,54 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
145,00 €/curs 

1r BATXILLERAT 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 
Activitats escolars fora centre (matèries 
comunes) 64,00 € 

Material escolar 41,23 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
126,00 €/curs 

  Preu per matèria o assignatura 1r Batxillerat 12,60 € 

  2n BATXILLERAT 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 32,00 € 

Material escolar 41,23 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
94,00 €/curs 

  Preu per matèria o assignatura 2n Batxillerat 9,40 € 

  CICLES FORMATIUS GRAU MIG 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 0,00 € 

Material pràctiques 105,54 € 

Material de suport als cicles 69,69 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
196,00 €/curs 

  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 
 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 0,00 € 

Material pràctiques 172,73 € 

Material de suport als cicles 92,50 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
286,00 €/curs 

   
CURS PREPARACIÓ ACCÉS A CF 
SUPERIORS 

 Agenda escolar 2,77 € 

Carpeta escolar 3,00 € 

Activitats escolars fora del centre 32,00 € 
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Material pràctiques 100,23 € 

Material escolar 46,00 € 

Plataforma de gestió integral 15,00 € 

 
199,00 €/curs 

  

  Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula de fins un terç de les Unitats 
Formatives d'un curs) 65,00 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula d'entre un i dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 130,50 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau mig 
(matrícula de més de dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 196,00 € 

  Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula de fins un terç de les Unitats 
Formatives d'un curs) 95,50 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula d'entre un i dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 191,00 € 
 
Preu públic d'un cicle formatiu de grau superior 
(matrícula de més de dos terços de les Unitats 
Formatives d'un curs) 286,00 € 
 
 

Preus públics Assessorament i Reconeixement 
 
Servei d’assessorament en la formació  
Professional del sistema educatiu                62,00 € 
 
Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
Assolits mitjançant l’experiència laboral o en 
Activitats socials (preu per unitat formativa títols LOE)          18,70 € 
 
 

Altres preus públics 
 
Cursos no reglats (preu mòdul/h)           42,00 € 
 
 

b) Els preus públics per als usos d’espais de l’Institut Miquel Biada per el curs 
2019-2020 són els següents: 
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Preu 

  
Utilització sala actes Biada: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 15,80 

    Fora horari obertura centre/per hora 42,80 

  
Utilització sala de conferències: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 12,65 

    Fora horari obertura centre/per hora 37,70 

  
Utilització aula estàndard: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 10,50 

    Fora horari obertura centre/per hora 32,60 

  
Utilització aula d'informàtica: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 30,60 

    Fora horari obertura centre/per hora 52,00 

  
Utilització taller: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 45,80 

    Fora horari obertura centre/per hora 67,30 

  
Utilització laboratori: 

 
    Dins horari obertura centre/per hora 45,80 

    Fora horari obertura centre/per hora 67,30 

  

  

  Queden exemptes del pagament del preu establert les entitats inscrites en el 
Registre  
Municipal d'Entitats de Mataró, les escoles de Mataró i el Centre de Recursos 
Pedagògics. 

  
  

A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert.   
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IV) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ TRES ROQUES: 
 

Es proposa incrementar aquests preus un 1,80%.  
 
a) Els preus públics per les activitats del Centre de Formació Permanent Tres Roques per al 
curs 2019-2020 són els següents: 
 

CURS PREU HORA 

Cursos de millora de les competències personals 3,10 € 

Cursos de formació professionalitzadora 3,60 € 

Cursos de suport familiar 4,10 € 

Cursos d’ampliació cultural 4,65 € 

Cursos intensius d’estiu Tres Roques 2,60 € 

 
b) Els preus públics pels usos dels espais del CFP Tres Roques per al curs 2019-2020 són els 
següents: 

 

CONCEPTE 
 

PREU 

    
Ús sala actes del centre Tres Roques 

  
Fora horari obertura centre/hora 

 
32,60 

Dins horari obertura centre/hora 
 

10,50 
 
 
Ús aula/cuina del centre Tres Roques 

  
Fora horari obertura centre/hora 

 
32,60 

Dins horari obertura centre/hora 
 

8,35 
 
 
Ús aula/taller del centre Tres Roques 

  
Fora horari obertura centre/hora 

 
32,60 

Dins horari obertura centre/hora 
 

8,35 
 
 
Ús aula informàtica del centre Tres Roques 

  
Fora horari obertura centre/hora 

 
32,60 

Dins horari obertura centre/hora 
 

8,35 
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A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert. 

    Queden exemptes del pagament del preu establert les entitats inscrites en el 
Registre  

Municipal d'Entitats de Mataró i les entitats públiques. 
  

  
 
 
V) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ PER A ADULTS CAN NOÈ: 
 

Es proposa incrementar aquests preus un 1,80%.  
 
a) Els preus públics del Centre de Formació d’Adults Can Noè per al curs 2019-2020 són els 
següents: 
 

CURSOS 
 

PREU 

   
Accés universitat majors 25 anys (ciències) 

 
269,50 €/curs 

Accés universitat majors 25 anys (lletres) 
 

245,00 €/curs 

Accés universitat majors 45 anys 
 

98,00 €/curs 

Accés universitat específiques 
 

122,50 €/curs 

CAM (Curs accés a CF de grau mitjà) 
 

92,00 €/curs 

Graduat en educació secundària (nivell I i II) 
 

25,50 €/curs 

Formació instrumental I 
 

16,40 €/curs 

Formació instrumental II 
 

16,40 €/curs 

Formació instrumental III 
 

16,40 €/curs 

Català i castellà inicial 
 

8,20 €/curs 

Català i castellà bàsic 
 

8,20 €/curs 

 
 
b) Els preus públics de les altres activitats formatives del Centre de Formació d’Adults Can 
Noè per el curs 2019-2020 són els següents: 
 

CURSOS 
 

PREU 

   
Cursos d'informàtica 

 
1,05 €/h 

Cursos d'anglès 
 

1,05 €/h 
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Fonaments de dret  
 

1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa 
també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern  PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola Municipal de Música per al curs 2019-2020. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics del servei d’Escola Bressol per al curs 2019-2020. 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs 2019-2020. 
 
Quart.- Aprovar els preus públics del Centre de Formació Tres Roques per al curs 2019-2020. 
 
Cinquè.- Aprovar els preus públics del Centre de Formació per a adults Can Noè per al curs 
2019-2020. 
 
Sisè.- Publicar el precedent acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal.” 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

als regidor/a no adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 12,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup 

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

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

i corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).   

 

 

Direcció de Promoció Econòmica 

 

10  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 11-3-2019 RELATIU AL PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ DE 

CIUTAT. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, dóna compte del següent: 

 

“L’elaboració i desplegament del Pla d’Actuació per a la Promoció de la ciutat l’any 2004 va 
esdevenir un punt d’inflexió en les polítiques locals a la nostra ciutat, ja que varen ser 
integrades de forma decidida, per primer cop, aquelles destinades a fomentar i a emfasitzar 
noves oportunitats econòmiques per a la ciutat, com és el cas del Turisme, així com els 
objectius de projecció de la ciutat a nivell extern . 
 
Malgrat que al llarg d’aquests anys s’han portat a terme algunes accions de revisió parcial 
d’aquest pla, i d’alguna altra anàlisi complementària també vinculada amb la potencialitat de 
la projecció de ciutat (com és el cas del pla per a la projecció exterior), les accions vinculades 
a la promoció de la ciutat han mantingut de forma predominant una orientació turística i de 
captació de visitants, sense explorar almenys de forma integradora altres potencialitats 
complementàries de més gran abast. 
 
D’altra banda, tot i el creixement constant de l’activitat turística a la nostra ciutat durant 
aquests anys, evidenciat i reconegut per part de la ciutadania i els diferents agents 
socioeconòmics,  esdevé necessari continuar i intensificar l’aposta pel posicionament de 
Mataró en el seu entorn, i també en el seu context nacional i internacional,  considerant 
d’altres enfocaments complementaris al de la visió turística. 
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En aquest sentit les conclusions de l’estratègia de ciutat Mataró 2022, evidencien com un 
dels reptes i alhora oportunitats pel nostre municipi, la generació d’un relat de ciutat que a 
partir de la seva gestió generi un reforç de la imatge de la ciutat, fins ara poc percebuda. 
 
És per aquest motiu que el govern municipal va establir com a una acció prioritària en el marc 
del pla d’acció 2018  la redacció d’un nou Pla estratègic per a la promoció de la ciutat. 
 
Amb aquest objectiu i per donar compliment a aquesta prioritat d’acció de govern s’ha portat 
a terme una reflexió i anàlisi en relació a la  Promoció de la ciutat , concebuda en aquesta 
nova etapa amb un enfocament disruptiu, més transversal, plurisdisciplinar i ambiciós que el 
pla preexistent , tot esdevenint una proposta de caire estratègic i  de generació de valor 
global  com a nova estratègia per a la promoció i la marca de ciutat 
 
 
Per tot l’exposat, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 6 d’octubre de 
2017, qui subscriu, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, 
PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar el document sobre l’estratègia de promoció i marca de ciutat per a Mataró 

elaborat i presentat per la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica a través del Servei de 
Promoció de Ciutat i Comerç,  que determina el nou relat de ciutat per a Mataró i les línies 
d’actuació per al desplegament d’aquesta nova estratègia. 
 
SEGON. Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del pla necessaris per tal 
d’assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació i, si cal, la 
seva revisió. 
 
TERCER. Donar compte de l’aprovació al Consell Econòmic i Social de Mataró”.  

 

 

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

està d’acord amb el que la Sra. Moreno acaba d’exposar sobre la necessitat de promocionar 

la ciutat, però no creu que sigui oportú haver furtat de la sala de plens un debat tan o més 

important com és el de l’estudi que vostès van encarregar per decret per veure què es feia al 

nord de la ciutat i què passava amb la zona comercial. No entenc per què allò no es va portar 

al ple del mes passat i, en canvi, això sí que s’ha portat avui, la qual cosa pot fer pensar en 

una estratègia electoralista. D’altra banda, llegint el que vostès ens porten a aprovació, em 

sembla molt agosarat que parlin del 2004 com a punt d’inflexió, perquè entre el 2004 i el 2019 

han passat moltes coses en aquesta ciutat i hem vist les conseqüències de les polítiques que 

es van iniciar el 2004 en alguns punts d’aquest ple d’avui. Si el 2004 hagués suposat un punt 

d’inflexió, avui tindríem una xifra de visitants molt superior i estaríem millor del que estem. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que un tema 

cabdal com l’estratègia de promoció de ciutat no pot ser cosa només del govern. I si entra un 

altre govern, què passarà? Això ha de ser cosa de tots i fruit d’un debat entre tots.  

D’altra banda, és sorprenent que es desvirtuï un bon treball presentant-lo a l’últim moment de 

l’últim ple. Finalment, quan es va acabar el projecte del 20/22 es va acordar que el grup de 

portaveus que havia treballat en la seva elaboració continuaria actiu a fi de poder treballar en 

tota aquesta mena de projectes que també s’havien presentat en algunes de les sessions del 

projecte 20/22. Reclamem, doncs, que aquesta comissió compleixi la funció de seguiment que 

se li havia assignat extraoficialment. 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que 

el govern novament porta al ple un dels plans importants per a la nostra ciutat aprovat a porta 

tancada, sense debat entre els grups que formen part del consistori i sense donar espai a les 

aportacions que haguessin pogut enriquir el document. Ha estat tan poc participatiu que es va 

aprovar en Junta de Govern Local abans de passar pel Consell de Promoció Econòmica. De 

fet, a la proposta que van aprovar vostès mateixos ja hi ha un punt que vostès no han 

complert, el tercer, el de donar compte de l’aprovació al Consell Econòmic i Social de Mataró. 

Aquest es va celebrar la setmana passada i aquest punt es va retirar de l’ordre del dia perquè 

se’ns feia tard. A una cosa tan important com el Pla de Promoció de Ciutat no se’ns pot fer 

tard. Torno a denunciar que aquest govern ens té totalment aïllats de qualsevol tema que 

s’hagi de consensuar. Actuen per decret, des de la taula de la regidora Moreno fins aquí. Això 

fa que es desmereixi el treball dels tècnics. Dit això, centrant-me en el document, pensem que 

no és un mal document, però té més bones intencions que no pas accions. Es basa en una 

mostra de 493 enquestes d’un total de més de 127.000 habitants, que són els que venen cada 

dia a fer turisme, a treballar, a estudiar. Opino que això és una micro-mostra per parlar de 

promoció de la nostra ciutat. 

A nivell teòric és un bon plantejament inicial estratègic, però a la pràctica, on és el full de ruta? 

Com es concreten aquestes accions del Mataró Connecta? I quin és el pressupost que 

necessitem per aconseguir materialitzar aquestes accions? I el calendari? Aquí manca tot 

això. Per tant, no es posin medalles de plans i pactes que estan a mitges. Aquest pla no està 

acabat. Espero que el proper govern, sigui quin sigui, pugui avançar en aquest pla, veure la 

importància que té per a la ciutat i tracti l’oposició com un aliat per construir millors consensos 

en allò que ens afecta a tots. 
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11 -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 25-3-2019 RELATIU A L’ESTUDI-PROPOSTA SOBRE EL MAR EN 

VALOR. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, dóna compte del següent: 

 

«La relació de Mataró amb el mar ha de tenir una mirada de futur, per garantir que la connexió 
social i econòmica de la ciutat amb l’àmbit marítim no només es preservi físicament sinó que 
creixi progressivament com a element diferenciador i dinàmic de la ciutat. 
 
El mar comporta noves oportunitats però, alhora, també implica reptes. A nivell mundial es 
considera que els mars i els oceans són clau en la vida de milions de persones i s’ha estimat 
que representa la setena economia mundial. Es confirma, per tant, la potencialitat de 
l’economia blava en un context econòmic mundial. Cal, per tant, adaptar aquesta realitat 
global a escala local, identificant quines són les oportunitats i també els reptes que té el mar a 
la ciutat de Mataró. 
 
En conseqüència amb aquest objectiu i alhora per donar compliment a aquesta prioritat 
d’acció de govern ha esdevingut necessari definir un marc estratègic i pla d’acció que 
configura un marc de gestió global, pluridisciplinar i transversal al voltant de les oportunitats 
que té Mataró derivades del concepte “mar”, per tal de revaloritzar el mar en el context de 
ciutat mediterrània, tant a nivell extern com també intern. 
 
Aquest Pla definit, que denominem Mar en Valor, configura per tant una estratègia de 
desenvolupament de ciutat al voltant del mar i s’entén alhora com un pla estratègic del Front 
Marítim Mataró. 
 
El projecte “Mar en Valor” dibuixa les línies estratègiques que haurien de materialitzar l’aposta 
de ciutat per l’actiu “mar” i les activitats socioeconòmiques que se’n deriven. Forma part també 
d’aquest objectiu general la voluntat d’alinear els objectius específics i les activitats operatives 
que se’n derivin a les prioritats establertes en l’estratègia de ciutat Mataró 2022, on es destaca 
aquest projecte com a essencial. 
 
Per tot l’exposat, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 6 d’octubre de 
2017, qui subscriu, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, 
PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’estudi-proposta sobre el Mar en Valor encarregat i coordinat per la 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica, que determina les estratègies per revaloritzar el 
mar en el nostre context territorial i les línies d’actuació per el seu desplegament. 



 43 

 
SEGON. Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del pla necessaris per tal 

d’assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació i, si cal, la 
seva revisió. 
 
TERCER. Donar compte de l’aprovació al Consell Econòmic i Social de Mataró”. 

 

 

El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, recorda que fa un parell d’anys va fer un 

prec al govern per veure si els nens de Mataró podien desenvolupar esports nàutics. El govern 

s’hi va negar al·legant molts motius i ara em complau saber que al final del mandat la Sra. 

Moreno ha recollit el desig de qui parla perquè finalment es tingui en compte que els nens de 

Mataró puguin gaudir de l’esport nàutic. La llàstima és que sigui dos anys després. 

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

reconeix que es va assabentar d’aquest estudi-proposta del “Mar en Valor” al penúltim debat 

que van tenir. Entenc que s’ha explicat al Consell Econòmic i Social i a la comissió informativa 

de Serveis Centrals, però no s’ha treballat com s’hauria d’haver fet un projecte d’aquest calat. 

Penso que és més una proposta electoral del PSC i el que critico i em dol és que no s’hagi fet 

participar la resta de regidors. Ens tenen marejats amb moltes comissions que no van enlloc i 

d’aquest projecte estratègic gairebé no se n’ha parlat. No s’entén que a un mes de canviar el 

govern, hipotequeu tot aquest estudi que anirà al calaix segur. El desplegament, ja es veurà. 

 

 

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

admet que tots estem d’acord que un dels grans potencials de Mataró és el front marítim i tot 

el que hi està relacionat. Però torno al mateix: em sembla partidista el fet de portar-ho ara. 

Recordo una iniciativa molt semblant de l’alcalde Baron, a finals del mandat 2007-2011, 

portant a corre-cuita una proposta per demostrar que s’havia fet alguna cosa d’un projecte que 

va néixer el 2007, amb un ampli consens, però que després va quedar en l’oblit.  

Els demano que no vagin per aquest camí; és la millor manera perquè això no porti enlloc. 

Estem en un consistori en què l’actual govern té 6 regidors de 27, la xifra no arriba ni a un 

quart dels regidors aquí presents, i no es preveu que surti un govern amb majoria absoluta. 

Per tant, els consensos s’hauran de produir i aprovar les coses d’aquesta manera és la millor 

manera de començar a posar pals a les rodes. Actuar així fa un flac favor a la ciutat. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, considera que el debat electoral en què estem immersos es nota. La proposta 

presentada, que ha estat portada en aquest últim ple, té un caràcter electoralista, però també 

el tenen les respostes dels grups. El que ha dit el Sr. López és cert: al mandat 2007-2011 es 

va presentar una proposta a favor del Mataró Marítim, amb ampli suport, que es va concretar 

als últims plens amb una sèrie d’iniciatives que finalment van quedar en no res. Al mandat 

2011-2015, va haver-hi tota la feina que el Sr. Rey i el Sr. Mora van tirar endavant amb el 

tema de Fort Lauderdale, que també va acabar en res, i ara tenim el Projecte 20-22 que ja 

veurem com acaba... Com a ciutat, només tenim la competència de Vilanova i la Geltrú, 

perquè les altres ciutats de l’arc metropolità que ens fan la competència no tenen aquest actiu 

natural que és la façana marítima, i aquesta realitat l’obviem cada vegada.  

M’agradaria que això no sigui una altra vegada el mateix i que sigui l’inici d’un procés 

compartit que sigui pres seriosament per qui governi en el proper mandat. Esperem que 

aquest acord de la Junta de Govern sigui assumit i que al juliol, quan comenci el nou 

consistori, es posi en marxa el pla perquè la ciutat de Mataró necessita una remodelació 

profunda del port, treure profit del front marítim i tot allò que inclou la proposta. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, considera que això és 

paper mullat. Vostès estan faltant el respecte a la ciutat i a tots els regidors aquí presents. 

Vostès, 6 regidors, que governen en minoria, no han après res durant aquest mandat? No han 

entès que han de negociar i parlar amb la resta de regidors? Posin en pràctica el socialisme i 

facin un exercici democràtic. Demostrin que estimen la ciutat, el moviment es demostra 

caminant. Aquests dos punts els he qualificat de política d’aparador del PSC d’última hora. 

Molt soroll per no res. Aquí no hi ha hagut contactes amb els agents socials ni amb el teixit 

associatiu, com passaria en una democràcia participativa real. Això no ha passat ni pel 

Consell que li correspondria. Se’ns va presentar de forma urgent i fent-ne un brífing només. 

S’han oblidat vostès del TecnoCampus i del treball conjunt fet al 2020-22. I la FAGEM? I els 

empresaris? I els professionals de la nàutica? Els han donat l’oportunitat de dir-hi la seva?  

Una vegada més, han fet un paper a corre-cuita. No han fet res en aquests quatre anys i 

pensen seguir igual. A més a més, a cop de decret. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, repeteix que l’estratègia 

de ciutat o és compartida o no té futur. Cal haver-ho debatut amb els agents socials i la resta 

de grups polítics, i més encara si es desvirtua presentant-ho a darrera hora del darrer ple. 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, reitera que 

estem davant d’una altra proposta que havia de passar pel Consell Econòmic i Social de la 

setmana passada i que també es va retirar perquè se’ns feia tard, i després anem a corre-

cuita a l’últim moment. Quan vam anar a la comissió informativa de Serveis Centrals, també 

se’ns va fer tard. Només es va fer un mini resum de la proposta i se’ns va dir que si en teníem 

dubtes, que ja ens ho explicarien algun dia. I després ens van enviar un Power Point.  

Amb això no tenim res a fer ja a aquestes alçades. Quan revisava l’estudi, o la proposta o el 

pla, com li vulguin dir, una de les coses que em va sobtar és qui és la consultora externa a qui 

se li fa l’encàrrec, una enginyeria. No poso en dubte la professionalitat de l’empresa, però 

volen dir que és la més indicada per a aquest projecte? Sabem que coneix la ciutat i el port, i 

l’enginyeria marítima, però la saben vendre i comercialitzar? Suposo que en podrem parlar i 

esperem que siguem capaços de posar el mar en valor abans del 2032, data de finalització del 

pla, perquè amb el canvi climàtic no sé si en tindrem, de mar. El que no he sabut trobar en el 

document és la relació directa entre el Pla de Promoció de Ciutat del qual acabem de donar 

compte i aquest Pla. Tècnicament hi hauria d’haver moltes connexions entre els dos per 

integrar estratègies sota el mateix relat de ciutat. D’una banda, parlem d’un relat de city 

branding i de l’altra d’un relat de ciutat oberta al mar, però no s’interrelacionen, ni les accions 

ni els pressupostos ni els fulls de ruta. 

Volen tancar carpetes abans de les eleccions i fan “copia i enganxa” dels pactes que tenen i, 

en alguns casos, costa veure com una cosa té a veure amb l’altra. Hi manca la visió de 

conjunt, el treball participatiu, el consens amb l’oposició i amb les entitats, i amb tots els 

agents implicats directament i indirectament, així com un treball profund sobre com s’han 

d’abordar aquestes estratègies. Espero que el proper govern es prengui molt més seriosament 

aquestes estratègies per poder marcar de manera molt important el bon desenvolupament de 

la nostra ciutat. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, destaca que les línies estratègiques de la ciutat del Mataró 20/22 ja ens estan 

marcant quins són els reptes i els eixos vitals per a la ciutat i ressalten molt especialment el 

de promoció de ciutat i el de posada en valor de la façana marítima. Per tant, hem de 

configurar aquesta estratègia per desenvolupar-la i cal avançar amb aquest full de ruta, un full 

de ruta que traspassi governs i colors. Ha de ser de la mà d’un treball rigorós i professional.  

Aprofito aquí per felicitar el treball que s’ha fet des dels serveis tècnics de Promoció 

Econòmica. Sr. Morón, si mira els dos plans, el de Promoció de Ciutat i el del Mar en Valor, 

veurà quin ha estat el nivell i el grau de participació dels sectors implicats, que ha estat elevat. 

Sr. López, aquest pla ha estat explicat tant als consells territorials com als consells de 

Promoció de Ciutat, on hi ha també els principals actors dels diferents sectors. També en 

comissió informativa a nivell polític, amb l’executiva també del Consell Econòmic i Social.  

Li recordo també que és un marc de gestió global que caldrà desenvolupar i una governança 

compartida i transversal amb una visió integradora. Els convido a continuar impulsant aquest 

marc de treball des de tot el consistori. Necessitem una estratègia de desenvolupament que 

ens permeti posar Mataró en el mapa. 

 

 

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 

12  - APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIU ALS PARÀMETRES 

CONDICIONS D’ÚS DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I TERCIÀRIES. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“ La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20 de març de 2019, ha 
acordat: 
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1. Suspendre la tramitació de la Modificació del pla general d’ordenació relatiu als 
paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, de Mataró, promoguda 
i tramesa per l’Ajuntament, fins que, per tal de valorar la proposta, es recapti informe de la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar 
 
2. Tenint en compte que, no obstant la suspensió de la tramitació, s’ha entrat a valor el 
contingut de la proposta, s’indiquen els aspectes següents del document que cal esmenar i 
que en cap cas tenen efectes sobre la matèria que la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y el Mar ha d’informar amb motiu de les seves competències: 

2.1. Cal que la modificació identifiqui els instruments de planejament derivat que 
regulen les diferents subzones industrials incloses a la modificació, en refongui les 
seves determinacions i els deixi sense efectes així com cal classificar de sòl urbà 
consolidat els terrenys que hi estan inclosos que s’ajusten a la definició de sòl urbà 
consolidat del TRLU, en vistes a poder-hi plantejar la posterior actuació de 
transformació urbanística de dotació proposada. 
 
2.2. Cal incloure un article a la normativa d’acord amb el qual es condicioni la 
concessió de la llicència que correspongui per a la implantació de nous usos 
admesos per la modificació a la cessió del 10% de l’increment urbanístic o per 
l’equivalent del seu valor econòmic tal i com s’especifica a la part valorativa d’aquest 
acord. 
 
2.3. Cal excloure de la regulació dels usos (punts 5 i 6 del nou redactat de l’article 
300) les referències a admetre la implantació de determinats usos en locals existents 
de superfícies més petita a la que s’estableix com a mínima i incorporar-les a la 
disposició transitòria de la normativa. 
 
2.4. Cal excloure tot l’article 4 de la normativa. 

 
El 5 d’abril de 2019, ha tingut entrada a l’Ajuntament l’informe favorable de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
El servei tècnic municipal ha redactat el Text refós per a la seva aprovació, d’acord amb les 
indicacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, els canvis introduïts 
consisteixen en: 
 

1. Refondre la normativa procedent de les subzones creades en el planejament 
derivat vigent que afecta l’àmbit de la modificació. 
2. Modificar els plànols de classificació del sòl a fi d’adaptar-los al sòl urbà existent 
en els antics sectors desenvolupats pel planejament derivat, que encara consten  
com a sòl urbanitzable delimitat (Les Hortes del Camí Ral, El Rengle, Vallveric). 
3. Afegir un article per donar compliment als deures de cessió per increment de 
l’aprofitament en l’actuació proposada de transformació urbanística de dotació. 
4. Eliminar en els quadres d’usos les referències a admetre la implantació de 
determinats usos en locals existents de superfície més petita a la que s’estableix com 
a mínima i incorpora-les a la disposició transitòria de la normativa. 
5. Modificar la Disposició Transitòria. 
6. Introduir una Disposició Derogatòria. 
7. Modificar la Disposició Final. 
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Vist l’informe jurídic, els articles 30 i 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu 

als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries, redactat pel servei 
tècnic municipal, d’acord amb les indicacions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de 20 de març de 2019. 

 

Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el 

document tècnic i còpia de l’expedient administratiu” 

 

 

 

 

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

donarà suport a tots quatre punts perquè la ciutat és el més important. L’interès de qui els 

parla, i dels 27 regidors que som aquí, és per la ciutat, malgrat que no estiguem d’acord en 

com s’han fet les coses en els punts anteriors. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, puntualitza que l’interès 

demostrat pels 27 regidors ha quedat demostrat. La bona voluntat i la feina conjunta, també, 

malgrat la predisposició al diàleg, a la democràcia i a la participació de la Sra. Moreno, que ha 

quedat molt palesa. Per tant, insisteixo, a vostè li ha mancat procés participatiu de debò. Dit 

això, debatre és una discussió entre dues o més persones que opinen d’una o altra manera, o 

de més persones. És una tècnica de comunicació i de contrast d’idees.  

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, recorda que portem molts 

anys sense tenir un model de ciutat. Portem tot aquest mandat que el govern ha fet puntada i 

seguit amb molts assumptes, i aquest és un d’ells. I ara hem d’aprovar aquesta modificació 

puntual sí o sí, no sigui que volgudament fem saltar la llebre el proper 7 de juliol per no tenir 

problemes en donar permisos d’activitat a la ciutat. Ens abstindrem per veure si finalment es 

poden fer dues coses bé en aquest consistori; ja hem donat massa rèdit a un govern municipal 
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incapaç de fer les coses bé. Per sort dels mataronins aquest mandat s’està acabant i esperem 

que en el proper mandat les coses es facin amb cara i ulls. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu vot 

favorable, malgrat que la Sra. Moreno ja sap que hi ha alguns punts que hem estat discutint i 

creiem que no s’han gestionat bé. Hi estem d’acord i ho vam portar al ple a través d’una 

proposta, amb l’adequació de les activitats úniques per parcel·la, que parava una mica les 

activitats, i amb les adequacions que també es fan d’activitats més properes o no a la trama 

urbana. Però no estic gens d’acord amb la manera com el govern ha gestionat la limitació i la 

franja de seguretat derivada de l’empresa que hi ha al polígon que treballa amb materials 

perillosos. Crec que no s’ha treballat ni explicat bé, no s’ha estat prou al costat dels industrials 

que veuen afectats els seus usos futurs, i finalment la solució que s’ha adoptat de simplement 

no tenir-ho en compte en el planejament, perquè és una norma superior, em sembla que no és 

pròpia d’un govern municipal, tot i que entenc que de vegades les gestions no donen resultat. 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia també el 

seu vot favorable. Recordo que ja va ser al mandat passat, el 2011-2015, quan vam començar 

a endreçar una mica els polígons i a classificar les activitats d’acord amb la normativa actual, 

perquè aquests polígons havien estat sempre deixats de banda i teníem moltes dificultats a 

l’hora de donar llicències. També vull dir que aquesta alarma que ens ha posat la Sra. Moreno 

sobre la taula que s’acaba al mes de juliol, és precisament la suspensió de llicències que es 

va acordar i que obligava a tenir la modificació feta abans d’aquesta data. També nosaltres 

volem ser responsables i permetre que aquesta reordenació dels polígons es faci amb 

responsabilitat, amb rigor i mirant cap al futur per al bon funcionament de la ciutat. 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, recorda al Sr. Teixidó que en aquest tema hi ha una directiva, que és competència de 

la Generalitat, i és la que ens va obligar a posar aquesta franja de seguretat. S’han fet dues 

reunions amb la Direcció General de Seguretat i també amb els propis afectats, i es continua 

treballant. Si bé existeix aquesta llei, el que no s’ha desenvolupat és el reglament, i aquí 
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nosaltres ja ens hem ofert a la Generalitat per poder formar part de la redacció del reglament i 

tenir l’oportunitat de poder incidir en aquest aspecte que vostè assenyalava. Dono les gràcies 

també pel vot favorable dels grups a aquest text refós.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2). 

 

 

 

En aquests moments abandona la sessió el Sr. Ignasi Bernabeu (ERC-MES)  

 

13  - APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL 

SECTOR MARESME–TOLÓ. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 
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“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20 de març de 2019, acorda 
aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló, de Mataró, promogut 
per la mercantil SPAY DEVELOPMENT SL i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents: 

 
1. Cal donar compliment a l’informe del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de 

21/11/2018. 
2. Cal incorporar a la secció corresponent l’ample del carrer de Navarro i el perfil de l’edifici 

existent, per tal d’analitzar les afeccions a nivell d’il·luminació i assolellament del nou 
edifici. 

3. Cal preveure la retirada de part o de la totalitat del nou edifici del carrer de Toló respecte 
les parcel·les no incloses en el sector o proposar altres solucions d’ordenació que 
garanteixin una transició gradual entre les diferents alçades de la façana d’aquest carrer, 
evitant l’aparició de mitgeres vistes permanents. També cal analitzar les afeccions a nivell 
d’il·luminació i assolellament del nou edifici sobre les edificacions existents a l’illa.  

El 10 d’abril de 2019, Spay Development SL presenta a l’Ajuntament, el Text refós per a la 
seva aprovació en compliment de l’acord de la CTUB. 

El 15 d’abril de 2019, el servei tècnic municipal informa favorablement la incorporació de les 
prescripcions de la CTUB al text refós, en quant: 

- Indica en els plànols d’ordenació pertinents, les afectacions associades a la zona de 

protecció de la carretera N-II. Així mateix, aclareix en els plànols d’ordenació pertinents i 
en les “Normes Urbanístiques” que el Projecte d’Urbanització haurà de donar compliment 
a la legislació sectorial de carreteres i a les prescripcions concretades per l’informe emès 
en tràmit de planejament, a la vegada que s’haurà de sol·licitar informe al mateix Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona per a corresponent autorització de les obres. 
 

- Incorpora la secció específica pel carrer Navarro i analitzen les afectacions a nivell 
d’il·luminació i assolellament del nou edifici sobre les edificacions existents durant el 
solstici d’hivern. S’exposa així que la nova volumetria, en termes generals, millora 
l’assolellament de les edificacions veïnes en el període d’hivern.  

 
- Minimitza la mitjanera del volum situat al carrer Toló mitjançant l’esglaonament de la planta 

tercera i l’aparició de la planta quarta enretirada respecte el pla de façana. Es mostra amb 
els estudis aportats que aquesta ordenació preserva substancialment les condicions 
d’assolellament de les finques preexistents.  

 
Vist l’informe jurídic, els articles 92 i 102.3 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló, promogut 

per Spay Development SL, d’acord amb les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 20 de març de 2019.  
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Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 

 
 
 

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

discrepa del planejament previst per a aquest espai de la ciutat, a l’extrem del barri de 

l’Havana, perquè es fonamenta en un creixement residencial especulatiu que inclourà molts 

pisos inaccessibles per a la gran majoria dels ciutadans. Són pisos de luxe que no donaran 

resposta a la necessitat d’habitatge que requereixen els mataronins. 

Entenem que en aquest espai de la nostra ciutat hi havia altres alternatives, però, vostès, com 

a govern, han avalat l’opció de l’especulació amb aquest afany d’anar generant IBI i ingressos 

per a les arques de la ciutat. Nosaltres no ho compartim.  

  

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, considera que la mirada de 

Mataró al mar és una de les peces clau per al desenvolupament del model de ciutat que hem 

demanat en reiterades ocasions. Per això, una de les coses que necessitem és pacificar 

l’antiga N-II i el Passeig Marítim. Hem de millorar tota aquesta zona abandonada fa molts anys 

pels que van governar abans. D’altra banda, la informació que tenim és que la Generalitat ja 

va fer efectiu el pagament de la seva part fa temps, i també ens consta que aquests diners ja 

s’han gastat. Per això, preguntem al Sr. Alcalde, on han anat a parar aquests d iners? Com ho 

farem per poder desenvolupar aquest projecte? La falta de transparència en la informació és 

una tònica en aquest mandat. Malgrat això, nosaltres votarem a favor del text refós. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, votarà a favor d’aquest 

punt. En el procés participatiu, el govern, tal com reconeix al propi expedient, va fer la reunió 

explicativa amb els veïns, passat el període d’al·legacions. També cal destacar que hi ha un 

10% d’habitatge de protecció oficial i un 20% de preu concertat. Cal felicitar els tècnics 

municipals pel projecte perquè ha estat ben plantejat. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 14 i 15 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ignasi Bernabeu (ERC-MES) 

 

14  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA DE MILLORA URBANA PMU-04D PER A LA IMPLANTACIÓ DEL 

NOU CAP CIRERA MOLINS. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“La Junta de Govern Local, l’11 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, 
redactat pel servei tècnic municipal.  
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Ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOP de 19 
de febrer de 2019, al diari La Vanguardia de 18 de febrer de 2019, al tauler d’edictes 
electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat el següent:  
 
- El 4 d’abril de 2019, el Servei Català de la Salut informa favorablement. 
- El 17 d’abril de 2019, el Servei d’Espais Públics municipal reitera els informes efectuats en 

el Projecte d’urbanització del PMU 004d l’any 2015, els quals incorporen les condicions de 
la urbanització de la Carretera de Cirera. 

 
Vist l’informe jurídic, els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k) 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 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-04d 
per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, redactat pel servei tècnic municipal.  
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera que no s’han fet bé les coses per part del govern.  

Demano, en primer lloc, que ho reconeguin i demanin disculpes a les associacions de veïns 

que fa uns dies es van reunir amb vostès per expressar-los el seu enuig per les formes. A més 

a més, degut a la manca de rigor en les formes en un procés participatiu ciutadà deficient, els 

demano que considerin la possibilitat de deixar aquest punt sobre la taula per treballar-lo 

conjuntament amb els actors socials i els territoris afectats per la implantació d’aquest nou 

CAP de Cirera. Si més no, els aspectes més controvertits del projecte. 

No obstant això, si el punt no es retira, el nostre vot serà favorable, atès que la construcció 

d’un nou CAP en aquesta zona, tan llargament reclamat, és una bona notícia per a la ciutat. 

Aquest govern, que reclama transparència i bona governança i que proclama la participació 

ciutadana, perd credibilitat. Han perdut una oportunitat per demostrar que de debò aposten 

per la participació. D’altra banda, portar això aquí ara té un aire marcadament electoralista. 
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Sr. Alcalde, vostè sap perfectament que aquestes associacions de veïns amb les quals ha 

parlat aquests dies són un exemple de compromís amb el seu territori, són lluitadores i estan 

tremendament implicades amb el teixit social, i també són propositives. Per mèrits propis, 

s’han fet mereixedores d’un respecte institucional que ha brillat per la seva absència.  

És per això que li demanem el següent:  

1. Un calendari acurat de totes les accions previstes per al desenvolupament del 

projecte. 

2. La implantació dels barracons tan aviat com sigui possible. 

3. La creació d’una comissió de seguiment formada per l’associació de veïns i el 

propi Ajuntament per vetllar pel projecte. 

Finalment, ens agradaria que la resposta que ens doni inclogui explícitament tot el que li he 

demanat en aquesta intervenció. 

 

 

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

recorda que a la Junta de Portaveus els regidors van fer aquesta pregunta perquè havien 

rebut la petició de l’associació de veïns de Camí de la Serra, de Cirera, de Molins i de Vista-

Alegre que el govern municipal retirés aquest punt i s’emplacés a una taula de participació. 

En aquell moment la regidora Moreno va explicar que havien estat en converses i que el punt 

ja es decidiria si es retirava o no. Suposo que si avui l’han portat al ple és que no donen suport 

a les demandes dels veïns i, per tant, nosaltres votarem en contra d’aquest punt. Les 

demandes dels veïns són coherents, tenen plena vigència i ens dol que se’ls menystingui 

després de tot el que hi han treballat. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, considera que la falta 

d’empatia amb el poble al qual el govern representa és total. Vostès es carreguen la feina, la 

responsabilitat, les propostes i la participació d’un eix veïnal que sempre ha destacat per ser 

propositiu, actiu, lluitador, per defensar el sòl públic i els equipaments... Els governs 

socialistes han incomplert un munt de promeses fetes, des de centres cívics en condicions fins 

a espais verds, passant per rehabilitacions, inspeccions... I ara, a sobre, els fan aquest lleig. 

Nosaltres li demanem que escolti els veïns i que l’Ajuntament s’assegui amb ells. Vostè ens 

ho presenta ara, a última hora, sense la participació corresponent i s’oblida de la 

transparència, del bon govern, de la participació de la qual tant ens parla. I torna a transgredir 
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i a mancar el respecte a la ciutadania en un tema tan important com és l’ampliació del CAP. 

Una ampliació que ja hauria d’estar feta i encaminada. Demano que retiri aquest punt, perquè 

no li ve de que se’n parli ara o es faci un procés participatiu com cal i al setembre tothom hagi 

donat les seves respostes i hagi pogut fer les seves al·legacions. Fins i tot fer una maqueta, 

com s’ha fet altres vegades.  

 

 

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

novament en aquest punt s’ha produït un decalatge informatiu entre el mes de maig-juny del 

2018, en què el CatSalut demana a l’Ajuntament poder disposar d’un solar, i la informació del 

projecte que s’ha d’anar traslladant als veïns. No obstant això, el meu grup, i jo personalment, 

pensa que no podem votar en contra d’un equipament tan necessari i, per això, hi votarem a 

favor. Cal fer aquest nou equipament del CAP a Cirera-Molins i cal que comenci com més 

aviat millor, però els demano, això sí, que assumeixin que aquí hi ha hagut aquest error i que 

es continuaran aquestes converses amb els veïns per explicar el projecte i per veure si se’ls 

pot donar satisfacció en les seves demandes. 

 

 

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

deixar de ser regidora d’Urbanisme al mes de novembre del 2017. Aleshores ja teníem la 

petició del CatSalut sobre la taula i havíem començat a estudiar com en aquest sector havíem 

de refer el que ja era un planejament aprovat, fins i tot amb un projecte ja d’urbanització que 

estàvem negociant amb l’associació de veïns de Cirera per poder desenvolupar amb el 

consens de tothom. Em consta que els serveis tècnics municipals van començar juntament 

amb els serveis de Salut, a veure quines necessitats s’havien de tenir en compte a l’hora de 

fer aquestes modificacions. Ha passat més d’un any i mig i avui portem aquest tema al ple, al 

qual votarem favorablement, malgrat que no aprovem la gestió que n’han fet.  

Hi votarem a favor, seguint el que ha dit el Sr. Teixidó, perquè és un equipament que fa molt 

de temps que s’està reclamant per la Generalitat i, per tant, no podem, per culpa de la mala 

gestió política envers els veïns, endarrerir-ho més. És necessari per als barris als quals afecta, 

per a la ciutat i també per poder desencallar aquesta pastilla de Cirera que, des de l’any 2006, 

any de la modificació urbanística, continua tenint uns descampats plens de canyes i de 

brutícia 13 anys després. Des del primer moment, urbanísticament això no es va gestionar bé, 
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ni al 2006 ni tampoc ara, i el que no volem nosaltres és no aprovar la modificació i endarrerir 

més encara el desenvolupament d’aquesta zona de la ciutat.  

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, recorda que és un projecte que fa un any que s’està treballant. Es tracta d’un 

ajustament i res més que això. La ubicació d’aquest projecte sempre ha estat aquesta i ho 

continua sent. Crec que s’ha fet un treball conjunt molt bo, des dels serveis tècnics municipals 

i també des dels serveis de Salut. Pensem que per a tots és compartit que és una oportunitat 

que està oferint la Generalitat i que hi ha hagut tot un treball al darrere de molt de temps, 

també des de la Taula de Salut. Dit això, respecte a la crítica que s’ha fet, cal dir que aquest 

projecte es va portar al Consell Territorial, es va enviar també, no només als membres del 

Consell Territorial sinó als veïns, i que, en tot cas, posteriorment s’han mantingut aquestes 

reunions personalment amb les diferents associacions de la zona. Li puc dir que és cert que 

aquest sistema de participació actual pot ser millorable, jo li ho reconec. Ja fa molt de temps 

que tenim sobre la taula un sistema de participació que acaba no sent satisfactori i tots els 

grups han plantejat la possibilitat de fer un canvi. No nego que aquest sistema de participació 

ha de canviar i que caldrà afrontar-lo a l’inici de mandat. No crec que sigui ara el moment 

d’assolir tot un nou model de participació. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que de les coses que s’han dit en el 

debat d’aquest punt es queda amb dues:  

D’una banda, la necessitat de tirar endavant la proposta i, de l’altra, prendre el compromís de 

fer-ne el seguiment oportú amb les associacions de veïns implicades en el territori i que 

representen els veïns que s’han de veure beneficiats de l’ampliació del CAP. Espero que 

entre tots seguirem aquesta tasca conjunta perquè la Generalitat pugui fer aquest equipament 

una realitat al més aviat possible. També demano a la Sra. Ruiz que posi al dia la resta de 

regidors respecte l’ampliació temporal mitjançant barracons, tema absolutament diferent.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 

 

 

15  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA 

48 DEL PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENTS MATARÓ NORD PER A LA 

IMPLANTACIÓ DEL NOU CAP CIRERA MOLINS. 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“La Junta de Govern Local, l’11 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la Modificació de la 
Fitxa 48 del Pla especial d’equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera 
Molins, redactat pel servei tècnic municipal.  
 
Ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOP de 19 
de febrer de 2019, al diari La Vanguardia de 18 de febrer de 2019, al tauler d’edictes 
electrònic i a la web municipal.  
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En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat el següent:  
 
- El 4 d’abril de 2019, el Servei Català de la Salut informa favorablement. 
 
Vist l’informe jurídic, els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k) 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 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d’equipaments 

Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, redactat pel servei tècnic 
municipal.  
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  
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CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

Servei d’Habitatge 

 

16 - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 8-4-2019 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ACORD DEL 

PARTENERIAT I DEL CONTRACTE DE SUBVENCIÓ DE LA TERCERA 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D'AJUTS FEDER PER AL 

PROJECTE "LLOGUEM / YES WE RENT" 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, dóna compte del següent: 

 

“Antecedents 
 
1. Per Decret d’alcaldia 2808/2018, de 27 de març, es va resoldre sol·licitar en representació 
de l’Ajuntament de Mataró una subvenció de 2.500.638,16 euros, en el marc de la tercera 
convocatòria del programa d’ajuts FEDER gestionats des de l’Iniciativa Accions Urbanes 
Innovadores (UIA) per a poder implementar el projecte “Lloguem/Yes we rent”. 
 
El projecte “Lloguem/Yeswe rent” té com a objectiu impulsar la creació de fórmules 
cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que 
permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatges desocupats que busquin 
mobilitzar els seus habitatges amb garanties. Juntament amb l’Ajuntament de Mataró, figuren 
com a socis la  Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant 
Jordi – Fundació Jovent, l’IGOP – Universitat Autònoma de Barcelona, i el Tecnocampus – 
Mataró.  
 
El total del pressupost del projecte és de 3.125.796,10 €, dels quals, 625.159,22 €. 
procedeixen de fonts propis dels diferents socis (despeses de personal, etc.). 
 
L’import total de subvenció és de 2.500.636,88 € que correspon al 80 % del pressupost del 
total del conjunt del projecte.  
 
Concretament, l’Ajuntament serà beneficiari d’una subvenció de 2.085.199,68 € que suposa el 
80 % del total del pressupost que gestionarà directament l’Ajuntament, 2.606.499,60 €. La 
quantia restant i que ascendeix a 521.299,92 € procedeixen de fonts propis (despeses de 
personal, etc.). 
 
El termini d’execució del projecte és de 3 anys, però cal tenir en compte que la data d’inici del 
projecte s’estableix a l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 30 d’octubre de 2021. 
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2. En data 29 de març de 2018 es va presentar la documentació que conforma el projecte 
esmentat per la plataforma electrònica de la UIA. 
 
3. En data 17 de setembre de 2018, el Comitè de Selecció format per la Comissió Europea, el 
Secretariat Permanent de la UIA i la Regió Hauts-de-France, va seleccionar el projecte 
“Lloguem/Yeswe rent”, liderat per l’Ajuntament de Mataró, adjudicant una subvenció de 
2.500.638 euros. 
 
 
4. En data 13 de març de 2019, el cap de Servei d’Habitatge va emetre informe tècnic. 
 
5. En data 14 de març de 2019, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge va 
emetre informe jurídic. 
 
6. El projecte exigeix un cofinançament per part de cadascun dels socis del 20% de la 
despesa justificada. Per part de l’Ajuntament de Mataró, aquest cofinançament serà d’un 
màxim de 521.299,92€, dels quals  10.981,29 € corresponen a despesa ja realitzada (segons 
detall existent a l’informe del cap de servei d’habitatge), 99.734,75 € a imputació de despesa 
d’estructura de personal existent (segons detall existent a l’informe del cap de servei 
d’habitatge), i 410.883,88€ a despesa d’inversió (capítol VII) recollida en els RC que es 
proposa aprovar.  
 
7. L’efectivitat de l’acord quedarà condicionada a la plena acceptació del contingut dels 
documents a aprovar per part dels socis del projecte i a l’acreditació de consignació 
pressupostària suficient per a fer front a les despeses de cofinançament del projecte. 
 
 
Fonaments de dret 

 
En compliment dels principis de primacia i efecte directe que caracteritzen a l’Ordenament 
jurídic comunitari, constitueix el marc legal del projecte els Reglaments i demés disposicions 
reguladores del fons FEDER i específicament els gestionats per la UIA, així com tota la 
legislació comunitària aplicable, inclosa la legislació sobre disposicions sobre la contractació 
pública, la competència, les ajudes estatals, el desenvolupament sostenible i la promoció de la 
igualtat de gènere i la no discriminació.  
Així mateix, i en absència de reglaments o disposicions específiques relatives als fons o 
específics de la Iniciativa s’aplicarà la normativa estatal bàsica i autonòmica corresponent.  

 

En virtut de les competències delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 6241/2018, de 6 de juliol, 

publicat al BOPB de 18 de juliol de 2018, proposo el següent ACORD: 

 
1. Aprovar el text de l’Acord de Partenariat i el dels seus documents annexos, la eficàcia 

del qual resta sotmesa a la condició suspensiva consistent en la subscripció del 
Contracte de Subvenció signat entre l’Ajuntament de Mataró i el Secretariat UIA. 
 

2. Aprovar el text del Contracte de Subvenció i el dels seus documents annexos. 
3. Aprovar els documents RC 12019000022285, de 60.000 euros, a càrrec de la partida 

pressupostària núm. 820400/15222Z/83000 del pressupost 2019; i RC 
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FUT12019000022583, de 350.583,88 euros, a càrrec de la partida pressupostària 
núm. 820400/15221Z/78900 dels pressupostos 2020 i 2021. 

 
4. Condicionar l’efectivitat de l’acord a la plena acceptació del contingut dels documents a 

aprovar per part dels socis del projecte i a l’acreditació de consignació pressupostària 
suficient per a fer front a les despeses de cofinançament del projecte.  

 
5. Donar compte del present acord al Ple municipal”. 

 

 

 

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

considera que és una oportunitat per a la ciutat i una gran notícia. Però hi ha una cosa que em 

preocupa: el projecte d’execució són tres anys i el contracte de lloguer s’emmarca en cinc 

anys; per tant, imagineu-vos al 2024 com ho farem perquè tots aquests pisos de particulars 

buits que s’han rehabilitat amb aquests 2,5 milions del FEDER europeu, més aquests 700.000 

de l’Ajuntament, continuïn a la borsa de lloguer? Com ho farem perquè a partir del 2024 

aquests pisos ja rehabilitats i en mans de particulars privats continuïn en aquesta borsa de 

lloguer assequible municipal? Haurem posat un pedaç a l’emergència habitacional, però ens 

trobarem amb les mateixes mancances. M’agradaria saber com ha previst l’Ajuntament de 

Mataró que no es produeixi una fuga de pisos rehabilitats amb diners de tots.  

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, ressalta que és una 

idea vella, formulada per l’equip d’Habitatge de manera brillant, que ha aconseguit aquestes 

ajudes. Es tracta d’un projecte explicat, treballat i que tothom sent seu. A banda del que ha dit 

la Sra. Polvillo, també m’agradaria poder incorporar tot el paquet de mesures sancionadores, 

que ens dona la Llei 24/2015, per a tots aquells grans tenidors que no vulguin col·laborar amb 

aquesta iniciativa municipal.  

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, respon a la Sra. Polvillo que la idea és que la inversió que 

fem és proporcional a la baixada del preu que fan en el lloguer. Aquí ja hi sortim guanyant i es 

recupera. També la idea és que d’aquí a que acabi el projecte això continuï i tingui un cicle de 
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durada per part de la cooperativa, que ha de continuar amb el projecte. I sí que es van 

presentar en una convocatòria de projectes de risc i pot passar això que comenta.  

Aprofito per donar les gràcies a tot l’equip d’Habitatge, i al seu cap, per aquesta feina que 

aportarà moltíssim a la ciutat.  

 

 

Igualtat i Ciutadania 

 

17  - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 8-4-2019 RELATIU A L’APROVACIÓ DE L'ANNEX DEL III PLA 

D'IGUALTAT DE GÈNERE PER A LA CIUTADANIA EN POLÍTIQUES 

LGTBI 

 

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

compte del següent: 

 

“Relació de fets. 

 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 09 d’abril de 2018 es va 
aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, amb la 
voluntat política de continuar treballant a favor de les polítiques de gènere i així afavorir la 
transformació cap a una societat igualitària.  De l’acord de la Junta de Govern Local es va 
donar compte en el Ple Municipal en sessió celebrada el 12/04/2018. 

 
2. A l’actualitat es vol aprovar l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb les 
polítiques LGTBI de l’esmentat III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-
2022, doncs entenem que les polítiques en l’àmbit LGTBI a Mataró han d’estar estretament 
vinculades a les polítiques d’igualtat dona – home que ja es promouen des del Centre per a la 
Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) per motius conceptuals i operatius. 
 
3.L’annex al Pla d’Igualtat de Mataró 2018-2022 és el resultat d’un procés de treball impulsat 
des del Servei d’Igualtat i Ciutadania, en col·laboració amb la resta de Serveis Municipals, i 
amb la participació activa de la Ciutadania. 
4. Els objectius de l’annex són els següents: 
 

 Conèixer les realitats de les persones LGTBI de la ciutat 
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 Visibilitzar la diversitat d'identitats de gènere i d'opcions sexuals. 

 Treballar per la prevenció de la discriminació (LGTBIfòbies). 

 Atendre les persones que pateixen o han patit discriminacions per raó d’orientació sexual o 
identitat de gènere. 

 
Fonaments de dret  

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la formulació 
d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació 
necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans 
implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els 
mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars 
que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats donaran 
compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies 
d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral. 
 

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

Primer.-  Aprovar l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb les polítiques LGTBI 

del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, d’acord amb el text 
literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”. 

 
 

 

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

Ciudadanía, recorda que molts dels regidors presents van assistir a la conferència que va fer 

el Sr. Daniel Gabarró, un lluitador pels drets del col·lectiu LGTBI, on va dir que no és veritat 

que s’accepti el col·lectiu LGTBI ni que hagi desaparegut la discriminació i, per tant, cal 

continuar treballant amb aquest objectiu de moltes maneres: la principal, la pedagogia, i les 

normes tenen molt de pedagogia. Per a nosaltres, aquest Pla d’Igualtat és un camí per seguir 

treballant per la igualtat i la llibertat. Rousseau ja ho va dir al seu Contracte social, els homes 

neixen lliures però, mirem on mirem, els trobem encadenats. Hem d’assolir l’objectiu que tots 

siguem iguals. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, fa constar el seu suport 

a l’annex del Pla d’Igualtat. És un camí inicial, perquè queda molt per fer, i ara ens manquen 

les accions concretes i un bon full de ruta que estigui fiscalitzat. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que és una 

gran notícia la incorporació de l’annex al Pla d’Igualtat. Llàstima que hagi sigut tan tard, en 

aquest últim ple del mandat.  

 

 

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

les gràcies a tots els companys del consistori que a la comissió informativa van donar suport a 

l’annex i que sempre han col·laborat per aportar coses al Pla. A Mataró és la primera vegada 

que tindrem un pla d’aquesta mena. Sabem que la gent està il·lusionada per treballar-hi i 

dotar-lo del que calgui, però pensem que és una bona notícia avui per al col·lectiu LGTBI. 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  SOBRE LA 

NECESSITAT D’IMPLEMENTAR UNA CAMPANYA D’INFORMACIÓ 

RESPECTE A L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

  

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“Desde el año 1978 que se inició la Declaración del Impuesto de las Personas físicas 
moderno, hasta hoy cada año el Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha amplias 
campañas de información. Y teniendo en cuenta que han pasado cuarenta años, y que es un 
impuesto relativamente sencillo de saber si se está o no obligado a presentarlo. 
Evidentemente si el Ministerio de Hacienda gasta toda esa serie de recursos en publicidad, es 
que considera importante el conocimiento, el aviso a la población por ser potenciales 
contribuyentes y porque esa publicidad tiene un retorno económico y de reconocimiento por 
parte de la ciudadanía de que se gestiona bien esa obligación. 
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Si eso ocurre con el IRPF, que menos tendría que ser con el IAE, un impuesto mucho más 
complejo.  
 
El problema del IAE respecto a la sociología fiscal es que existe un gran número de empresas 
que se mueven en entornos de facturación de cerca de un millón de euros, y que de forma 
puntual lo superan. Las empresas que facturan de forma habitual más de un millón de euros 
ya están dadas de alta en el IAE, y contribuyen sin más dificultades.  
 
El problema de los contribuyentes que de forma puntual superan el millón de euros de 
facturación, una realidad que se está dando por suerte en los últimos ejercicios de forma muy 
significativa, es que el IAE es un impuesto con un calendario de gestión complicado. Por 
ejemplo, una empresa que en el año 2018 supere por primera vez el millón de euros de 
facturación, declara el Impuesto de Sociedades en Julio, y en diciembre de este año debería 
darse de alta en el IAE a través del modelo 840 que se presenta obligatoriamente en este 
caso en diciembre del 2019 aunque en el 2019 no haya llegado a esa facturación y en 
consecuencia en diciembre del 2020 debería darse de baja de la obligación del pago del IAE. 
 
Esta realidad tan compleja a nivel de calendario, que además implica unas obligaciones en un 
mes donde abundan los días de fiesta, las gestiones para la paga extra de diciembre y todo lo 
que conlleva el cierre del ejercicio, no ayudan a cumplir con esa obligación.  
 
Es una obligación de las administraciones públicas ayudar a los obligados tributarios a cumplir 
con sus obligaciones fiscales en los tributos de los que son responsables. Sin contar con la 
responsabilidad institucional que representa una buena gestión tributaria. Además, existe un 
retorno del gasto publicitario que se haga. El hecho de estar los contribuyentes informados 
ayuda a cumplir con las obligaciones, pero además en este perfil de contribuyentes que 
hemos señalado anteriormente el índice de morbilidad es muy alto. La consecuencia es que 
muchas veces la inspección fiscal del Ayuntamiento puede llegar muy tarde a la hora de poder 
recuperar ese impuesto no pagado, como sucedió de forma masiva en el periodo 2012-15, ya 
que dicha morbilidad se dispara con la crisis. Todos tenemos en mente empresas que 
facturaban más de un millón de euros en el 2008 y en el 2012 estaban cerradas.  
 
 
Por todo ello este Grupo Municipal cree conveniente y solicita los siguientes acuerdos: 
 

1. Que se apruebe para este año una campaña de publicidad que utilice tantos anuncios 

públicos como inserciones en los medios de comunicación, como comunicaciones 

directas a los potenciales contribuyentes, a desarrollar entre finales de noviembre y 

diciembre. 

2. Que esto entre dentro del calendario de campañas publicitarias, y comunicaciones 

habituales del Ayuntamiento para que se repita cada ejercicio, igual que cada ejercicio 

nos envía el Ayuntamiento el calendario de las obligaciones tributarias locales. “ 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, no veu sentit a la proposta presentada perquè entén que les 

empreses que facturen 1 milió d’euros són prou poderoses per tenir un sistema de gestió dels 

seus tributs més que suficient per saber quan han de pagar i contribuir. No entenc que calgui 

fer una campanya específica per a aquestes empreses, fins i tot em sembla discriminatòria 

respecte a les obligacions i drets d’altres autònoms, petites empreses i particulars. És per això 

que hi votarem en contra. 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, no 

dubta que la proposta està feta amb bona intenció, però també opina que aquestes empreses 

tenen els seus equips de gestors que coneixen molt bé els terminis i els calendaris i, per tant, 

no creu que sigui necessària cap campanya de publicitat. 

 

 

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

anuncia el seu vot favorable, perquè considera que és positiu tot allò que afavoreixi el 

pagament d’impostos dels que generen riquesa, com també ho és afavorir les llicències 

d’activitats perquè siguin més àgils, amb l’aplicació de la comunicació prèvia, per exemple. No 

estem parlant d’empreses que facturen cada any 1 milió d’euros, sinó que puntualment poden 

fer-ho. Es tractar de fer-los les coses més fàcils a les persones que generen riquesa.  

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, recorda que en el que 

portem de mandat, gairebé en cada ple s’ha parlat de la necessitat d’implementar campanyes 

informatives per poder difondre l’activitat del consistori. I com en gairebé cada ple, el govern 

dirà que accepta la proposta i tots contents, però la realitat és una altra, perquè la majoria de 

campanyes publicitàries es queden en res. Esperem que aquesta vegada, si surt aprovada, es 

pugui fer, però el nostre vot serà en contra. No podem invertir diners públics en fer una 

campanya d’una cosa que aquestes empreses haurien de saber. I, d’altra banda, també tenim 

les gestories, que són les que se n’encarreguen. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, opina que si hi ha una 

cosa que les empreses saben és la seva facturació i disposen de mecanismes i gestors per 

tramitar els impostos d’una manera eficient. Pensem que seria una utilització poc eficient dels 

recursos municipals. Potser seria més eficaç poder disposar d’un llistat de les empreses, 

facilitat per l’Agència Tributària, de manera que l’Ajuntament s’hi pogués adreçar directament 

per exigir el pagament d’aquest impost. El nostre vot serà contrari. 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, considera que 

aquesta és una informació que les empreses ja haurien de tenir clara a través dels seus 

gestors i dels departaments de comptabilitat. Són empreses grans que facturen molts diners. 

Si en algun cas es donés que una empresa d’aquestes característiques desconeix les seves 

obligacions fiscals, sempre pot acudir a l’oficina Mataró Empresa que l’Ajuntament té al 

TecnoCampus, des d’on s’informa àmpliament. Creu que és necessària tanta inversió en 

diners per a una campanya de publicitat d’aquesta mena? La ciutat té altres necessitats que  

són més urgents i, per tant, el nostre grup no hi donarà suport. 

 

 

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

considera que aquesta proposta es pot acceptar perquè al capdavall no es tracta d’una 

despesa important. La publicitat està molt adreçada a un col·lectiu molt concret i es fa a través 

d’uns canals que no costen pràcticament res: a través de les cambres i de diferents vies 

empresarials, o anunciant-ho, fins i tot, amb qualsevol calendari fiscal. 

Actualment, al cens previst per al 2019 tenim 818 empreses a Mataró que haurien de pagar 

l’IAE perquè superen el milió d’euros de facturació. Nosaltres no ens podem adreçar abans a 

aquest tipus d’empreses perquè és una informació de l’Agència Tributària, per tant, les altes i 

les baixes de l’IAE només les coneixem quan l’Agència ens facilita les dades de facturació de 

l’any anterior, és a dir, un cop ja ha passat. Aleshores deixem passar un temps prudencial i, si 

veiem que les empreses no han fet la liquidació, des del Servei d’Ingressos es fan unes cartes 

informatives. Mai s’inicia un expedient sancionador ni executiu. I, fins i tot, es reiteren si cal. El 

que s’està fent pensem que funciona. En aquest darrer any, per exemple, només 12 empreses 

han hagut de rebre de nou les cartes informatives perquè no se n’havien assabentat.  

Sí que és cert que ens sorprendríem de quines empreses facturen 1 milió: una peixateria, per 

exemple. Sempre pensem en grans empreses, però de vegades petites cadenes arriben a 
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facturar 1 milió i no tenen aquesta informació. Per tant, es pot acceptar la publicitat perquè es 

tracta d’una campanya molt mínima i molt adreçada a un col·lectiu concret.  

D’altra banda, a la comissió informativa de Serveis Centrals sempre que s’ha demanat 

informació pressupostària o tributària, s’ha donat, i és important que també utilitzem aquesta 

eina, perquè els tècnics de referència ens expliquin aquesta mena de qüestions que sovint els 

polítics no coneixem del tot. Per tot plegat, hi votarem a favor.  

 

 

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

Ciudadanía, li saben greu algunes de les opinions que s’han sentit, perquè creu que són fruit 

del desconeixement. En primer lloc, cal recordar que 1 milió de facturació no vol dir 1 milió de 

benefici. En segon lloc, estem parlant d’una publicitat mínima: dues insercions en dues 

publicacions que ja coneixem. Parlem d’un cost màxim de 3.000 € i hem de pensar que només 

1 sol IAE que se’ns perdi i l’empresa desaparegui, amb això ja ho amortitzem. En tercer lloc, 

fem un favor als petits empresaris que tenen una estructura mínima.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

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

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

corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés (1). 

 Vots en contra: 15, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 

membres del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martinez (1). 

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

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ ELS 

GRUPS MUNICIPALS RETIN COMPTES DE LES ASSIGNACIONS 

ECONÒMIQUES QUE PERCEBEN. 

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“L’article 1.2 Llei de19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés ala informació 
pública i bon govern: “La finalitat d’aquesta Llei és establir un sistema de relació entre les 
persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement 
de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la 
informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la 
responsabilitat de la gestió pública”. 
 
Alhora, l’article 15 de la mateixa llei, relatiu a la transparència en l’activitat subvencional, en el 
seu apartat e) especifica l’obligació de la justificació o retiment de comptes per part dels 
beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats. 
 
Aquesta normativa representa un canvi de paradigma en relació a l’article 7.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (modificada pe la Llei 11/1999 de 21 d’abril) 
que deixa en mans del Ple el control el control d’una decisió corporativa adoptada pels 
mateixos beneficiaris. 
En aquest sentit, i d’acord amb el Criteri 1/2018, sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de 
les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals, de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), les Administracions Locals estan obligades a 
difondre al seu portal de transparència la informació següent: 
 

 L’import anual de les subvencions (cost global per a la Corporació Local), així com 
l’import del tant fix per grup i del tant per a cada membre que s’aplica, amb indicació de 
l’acord del Ple que els fixa i dels elements que permetin conèixer el procés de presa 
d’aquesta decisió; 

 Els grups polítics beneficiaris, amb indicació de la quantitat anual que perceben; 

 L’objecte de la subvenció (les despeses de funcionament del grup) i les prohibicions 
legals de destinació d’aquests fons previstes a l’article 73.3 LBRL;  

 La informació relativa al seu control financer; 

 La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció. 
 
En relació amb aquest darrer element (justificació de la despesa dels grups polítics amb 
càrrec a aquests fons), cal tenir en compte que -considerant la finalitat de retiment de comptes 
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i de control crític de la ciutadania- no quedarà adequadament informat si la justificació es limita 
a la mera referència genèrica de què la subvenció s’ha destinat a la finalitat legal de finançar 
el funcionament del grup, ni fins i tot si s’hi afegeix la negació d’haver-la destinat a finalitats 
prohibides per l’LBRL, sinó que caldrà que, almenys, s’aporti una relació detallada de les 
despeses anuals agrupades per conceptes, que hauran de ser prou específics i clars: lloguer, 
material d’oficina, impremta, trameses postals, despeses de representació, desplaçaments, 
etc. 
 
Malauradament, el portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró no dóna una informació 
completa i transparent que permeti un control ciutadà de la gestió pública i de la traçabilitat 
dels recursos públics destinats als grups municipals i es limita a fer referència al ple municipal 
d’aprovació, als imports d’aplicació del mòdul fix i del variable i a les aportacions als grups 
municipals fixes, variables, per any i per mes. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Mataró que d’ara endavant es compleixi l’acord següent: 
 

- El portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró publicarà el retiment de comptes 
dels diners públics de les assignacions dels grups municipals que, com a mínim, haurà 
de consistir en la relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes, 
que hauran de ser prou específics i clars.” 

 
 

 

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

anuncia el seu vot a favor. Hi ha una part del que aquí es demana que ja s’està fent, per 

exemple, és públic el que rebem els grups municipals i també ho són els conceptes. És veritat 

que no és fàcil localitzar la informació, sobretot des del canvi de web, però això serà fins que 

la gent s’hi acostumi. Cal aprofundir en aquest àmbit, hi estem d’acord, però aquesta proposta 

caldria haver-la presentat a principi de mandat i no a última hora. Votarem a favor, doncs, i, a 

més a més, volem anar més enllà: per exemple, pensem que les declaracions que presentem 

els regidors són manifestament millorables pel que fa a la transparència. M’atreviria a dir que 

hi ha dades que són incorrectes, pel que veig dia a dia. Cal votar a favor de la proposta i 

emplaçar-nos en el nou mandat per constituir una comissió que aprofundeixi en la 

transparència. Per exemple, podríem estudiar com funcionen aquí els assessors dels grups, 

qui en té i qui no en té, perquè això es paga amb la subvenció. I si els assessors han de tenir 

el mateix tractament que tenen els càrrecs de confiança. En el mandat passat, la diferència 

entre el grup governant i el primer partit de l’oposició, tenint tots dos els mateixos 8 regidors, 

era molt gran pel que fa als mitjans. Cal que ens ho mirem tot i que siguem respectuosos cap 

al conjunt de la ciutadania de Mataró. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, està convençut que aquesta proposta, d’una o altra manera, ja ha estat formulada 

i aprovada. Evidentment estic a favor, però crec que la proposta té un punt electoralista pel fet 

de presentar-la en el darrer ple del mandat. Hauria estat millor fer-ho al principi. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia el seu vot 

favorable a la proposta: volem molta més transparència perquè això ens apropa a la 

ciutadania. D’altra banda, m’agradaria que també es poguessin veure de manera clara els 

complements que cobren els assessors en aquests mandats i també els càrrecs de confiança, 

perquè no queda gaire clar i ens costa localitzar aquests imports. Falta informació que no està 

penjada i val la pena que la gent sàpiga com ens gastem els diners públics.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu vot a 

favor per afavorir la transparència i facilitar aquesta informació. 

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

mostra el seu suport a la proposta de la CUP. Sr. López, evidentment que el govern, tingui 6, 

7 o 8 regidors, sempre té uns mitjans superiors als de l’oposició, però, en teoria, els assessors 

i els càrrecs de confiança són també de tot el consistori. Això és el que hauríem de perseguir i 

exigir. Cal millorar tot el que sigui millorable quant a la transparència i hem d’exigir a tothom 

que sigui sincer i digui la veritat. Sr. Cuèllar, no em puc estar de dir-li que al presentar aquesta 

proposta a l’últim ple i a l’últim punt que es vota, fa l’efecte que és una iniciativa electoralista. 

Els demano que la incloguin tots en els seus programes i els emplaço a parlar, al primer ple 

de tots, de quins han de ser els sous dels regidors, el sou de l’Alcalde, i de quants assessors i 

càrrecs de confiança ha de tenir aquest Ajuntament.  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

explica que la proposta presentada és anterior al comunicat de Serveis Econòmics. Cada any, 

Serveis Econòmics envia als grups municipals un certificat, que ha d’emplenar el responsable 

del grup, que doni fe que han rebut una quantitat de diners i que han estat destinats al que la 

llei preveu com a suport als grups municipals. Fa un mes es va enviar a tots els grups la de 

2019, i afegíem una cosa que vam explicar a la comissió informativa de Serveis Centrals del 

mes de juliol. Al juliol, des d’Intervenció i des de Serveis Econòmics, es va explicar que anem 

avançant en temes de transparència. Hi ha una comissió, la de Garanties del Dret d’Accés a la 

Informació, que fa una sèrie de recomanacions i, tot i que aquest Ajuntament ha rebut 

d’Infoparticipa un 98% de transparència, perquè complíem tots els ítems menys un, ara ja el 

complim (el de donar veu als grups de l’oposició al web municipal). Fa un mes que aquest 

escrit s’ha enviat als grups i per primer cop es diu: no només certifiqueu-me que compliu els 

requisits i que heu rebut aquesta quantitat, sinó que, d’acord amb la comptabilitat específica 

que per a aquesta dotació econòmica porta el grup municipal, el detall del qual s’adjunta a 

aquest certificat per tal de publicar-ho en el portal de transparència de l’Ajuntament. És a dir, 

demanem també que s’adjunti, com a mínim, un resum de la comptabilitat del grup per penjar-

lo al web. És a dir, ja ho estem fent, ho vam explicar al juliol i ara ho estem demanant. I cap 

partit, tampoc la CUP, ens ha portat aquest annex. Si els grups municipals no fem arribar 

aquesta informació, nosaltres no la podem penjar perquè no la tenim.  

En resum, el de la transparència és un tema a abordar en la propera legislatura.  

 

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, no té 

constància d’haver rebut aquest certificat. De fet, la proposta està pensada específicament 

per donar ampliació al supòsit de la Llei de bases de règim local, que especifica que els grups 

municipals tindran una comptabilitat específica, però subjecte al fet que el ple els la demani o 

no. I nosaltres diem que s’apliquin els criteris d’aquesta llei perquè els grups tinguin el deure 

de retre comptes d’aquests diners públics, que són subvencions. Si el govern ja ens ha 

requerit aquesta informació amb anterioritat, doncs, endavant: ratifiquem-ho amb aquesta 

proposta de resolució i donem-hi compliment.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del grup 

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

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

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent als regidor/a no adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

  

20  -  PREGUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE LA MANCA D’INFORMACIÓ PROMESA PEL GOVERN EN 

RELACIÓ A LA PDR QUE PREVEIA EL 30% DELS HABITATGES 

D’OBRA NOVA I DE GRANS REHABILITACIONS DE VENDA O DE 

LLOGUER, A L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 
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“El passat ple de 7 de març vam presentar una pregunta que requeria al govern informació 
relativa a si estaven treballant en els acords aprovats de la Proposta de Resolució que  
conjuntament amb ERC vam presentar al ple d’octubre de 2018 sobre l’ampliació del parc 
públic de l’habitatge amb la fórmula de la destinació del 30% dels habitatges d’obra nova i de 
grans rehabilitacions, de venda o lloguer, a habitatge de protecció oficial.  
 
En la resposta de la regidora Elisabeth Ruiz, aquesta ens va dir que els tràmits eren llargs i 
feixucs, que era molta feina, que necessitaven recopilar molta informació, que necessitaven 
seguretat jurídica etc., etc. Tot plegat ens va semblar una resposta molt esmunyedissa. Tot i 
així la senyora regidora ens va avançar què de manera imminent l’Il·lustríssim Alcalde s’havia 
de reunir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tractar 
aquest tema i d’altres.  
 
A la mateixa intervenció la senyora regidora es va comprometre a enviar-nos informació sobre 
les accions dutes a terme en relació a aquest assumpte.  
 
En base a tot això, PREGUNTEM:  
 
1) S’han reunit l’Il·lustríssim Alcalde i el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya? Si és així, han tractat el tema? Quina ha estat la resposta del Conseller? Si no 
s’han reunit, quan ho tenen previst?  

2) ¿Té previst enviar-nos la senyora regidora un informe complet amb les accions dutes a 
terme des del govern sobre aquest tema? Quan tindrem la informació? “ 
 
 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, confirma que la reunió va tenir lloc el passat 14 de març a 

Mataró. Entre altres temes, es va abordar breument la voluntat de Mataró de tramitar una 

modificació del planejament —això és el que trigarà una mica— per generar reservar de PO 

sobre sòl urbà, consolidat amb promocions d’obra nova o grans rehabilitacions. El conseller 

es va donar per assabentat del projecte i va apuntar a la necessitat de dedicar-hi esforços, 

tenint com a referència l’experiència d’altres municipis per millorar certs aspectes.  

També va anunciar l’aprovació del decret-llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per 

millorar l’accés a l’habitatge, anunciat com una oportunitat per ampliar el parc d’habitatge 

assequible. Respecte a la segona qüestió, crec que els vaig fer arribar un document el 3 

d’abril amb el seguiment preparatori de la proposta. El que he d’afegir avui és que, respecte al 

punt i), s’està finalitzant un treball de camp, carrer per carrer, identificant i mapificant solars i 

edificis obsolets i intraedificats, que poden augmentar densitats, edificis que es poden 

subdividir i edificis en construcció. Si no els ha arribat l’informe, m’ho fan saber.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, no recorda haver rebut l’informe. En tot cas, ens hagués agradat 

que aquesta qüestió, que ve d’octubre del 2018, estigués una mica més avançada. Desitjo 

que el proper govern, del qual esperem formar part, tirarà això endavant. És una mesura molt 

important i urgent per a la nostra ciutat. 

 

 

 

21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I LA 

REGIDORA NO ADSCRITA SOBRE L’IMPULS D’UN SERVEI DE 

DENTISTA MUNICIPAL A MATARÓ. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“Segons la “Encuesta Nacional de Salud de 2017” un 12% de la població declara no poder 
accedir al dentista per motiu econòmic. A Catalunya només un 10% de les visites 
odontològiques es fan amb cobertura de la sanitat pública.  
 
Aquestes dades certifiquen les desigualtats en salut, evidents també a la nostra ciutat. Des de 
les nostres formacions no podem mirar cap a una altra banda, per això volem prendre aquesta 
iniciativa, perquè volem una ciutat igualitària, també en matèria de salut. 
 
Pensem que l’univers d’atenció hauria de ser principalment el de les persones més 
vulnerables. El procés d’accés hauria de ser per prescripció dels Serveis Socials. Els serveis 
inclosos haurien d’incloure: higienes dentals, obturacions, Endodòncies, Pròtesis removibles, 
Pròtesis fixes, Ortodòncies. S’estudiaria, a més, la possibilitat de creació d’una empresa 
municipal que donés servei a tota la ciutadania.  
 
Des de les nostres formacions proposem al govern estudiar la implantació d’aquest servei, 
amb les següents consideracions 

1) El Govern Municipal estudiarà la implantació d’una oferta d’Odontologia, avaluant 
quin dels models proposats a continuació en aquest prec seria possible 
implementar a la nostra ciutat. 

MODEL1: Adreçat a la població amb situació de vulnerabilitat. Prescripció per part 
dels Serveis Socials. Servei municipal, amb finançament municipal. 
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MODEL 2: Adreçat a la població que té una situació socioeconòmica feble. 
Prescripció per part dels Serveis Socials Subvenció de la factura del dentista, pagat 
amb fons municipals. 
 
MODEL 3: Adreçat a tota la ciutadania. Accés lliure, prèvia sol·licitud de cita al 
centre. Iniciativa econòmica municipal per crear serveis d’odontologia. Empresa 
municipal que s’autofinança..” 

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, li accepta el prec per estudiar les diferents possibilitats 

per donar cobertura a la ciutadania en aquest àmbit. Tindrem en compte el projecte que es va 

posar en marxa a Barcelona i també el fet que actualment existeixen dues entitats que atenen 

les persones vulnerables que necessiten tractaments d’odontologia no inclosos en el sistema 

públic de salut, a més del Servei d’Odontologia que ofereix el Consorci Sanitari del Maresme, 

que té un preu tarifari més baix que el de mercat. Aquestes dues entitats són el Projecte 

Odontocus de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, i l’altra la 

Clínica Odontològica Solidària del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. 

L’Odontocus manté col·laboracions amb el Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament i va ser 

un actor important en la gestió de les reclamacions pel tancament a la ciutat de la clínica 

dental Funny Dent. Es va iniciar el 2005 i està pensat per donar atenció odontològica a 

persones que no poden accedir a un tractament privat per la seva situació econòmica. El CAP 

és el que ofereix un primer diagnòstic al pacient i si el servei que necessita no està inclòs i la 

persona manifesta les seves dificultats per ser atesa per l’odontologia privada, pot sol·licitar al 

metge que la derivi als treballadors socials del CAP, els quals faran un informe, i si es 

compleixen els requisits, el pacient serà enviat al Projecte Odontocus. El servei el presta un 

grup d’odontòlegs que col·laboren desinteressadament en el projecte. Està obert cada dia i, 

per donar millor cobertura, es podria reforçar també la col·laboració amb aquesta entitat. 

L’altra entitat, la Clínica Odontològica Solidària del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 

Estomatòlegs de Catalunya, és una iniciativa que va promoure el col·legi oficial, juntament 

amb la Creu Roja, des del 2016, i el personal que atén són professionals de l’odontologia que 

hi participen de forma totalment desinteressada. Ofereix tractaments gratuïts bàsics a les 

persones vulnerables que no poden ser ateses des del sistema públic de salut.  

Tot i així, amb aquesta informació i aquest prec, treballarem en l’estudi. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix que la Sra. Ruiz accepti el prec i demana que li enviï per 

correu electrònic la informació que ha donat.  

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ SOBRE L’ESTUDI ENCARREGAT DES DE CULTURA 

PER ANALITZAR LA SITUACIÓ, RENDIMENT I OPTIMITZACIÓ DE 

L’ÀREA. 

 

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

següent: 

 
“A l’atenció de la senyora Nuria Moreno Romero, regidora delegada de cultura. Fa uns dies i 
parlant amb treballadors del consistori vam saber de forma casual que s’havia realitzat un 
estudi des de la seva regidoria. Com vostè imaginarà la sorpresa va ser important, ja que,  en 
cap comissió informativa, ni junta de portaveus el govern ens a informat d’aquests encàrrec 
que com vostè sospitarà ens preocupa i molt, donat l’àrea que es i representa per la ciutat de 
Mataró. Una vegada mes ens i troben davant d’un obscurantisme i una opacitat poc sana per 
la democràcia d’aquests ajuntament. 
 
Es per tot l’exposa’t que li sol·licitem la següent informació: 
 

1. Quant es va encarregar aquests estudi?, en base a quines necessitats o criteris es 
va encarregar? Perquè el govern ha amagat l’encàrrec d’aquests estudi? Quines 
empreses externes ho han dut a terme? Com ha estat la selecció d’aquesta 
empresa i l’adjudicació? 

 
2. Part econòmica: 

 
Pot explicar el cost total de l’estudi? La data del mateix? S’ha plantejat alguna 
transformació de l’àrea? A quants treballadors afecta? Quin es el cost total del pla 
d’acció o mesures de transformació? 
 

3. Per últim en quant a ètica i bon Govern: 
 
Seria tan amable d’explicar quins han estat els motius de que s’hagin saltat tots els 
procediments per fer aquesta diagnosis? 
En base a quins criteris ha optat el govern per no informar a la resta de consistori?” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

aclareix que els temes d’organització es porten des de Recursos Humans i, per tant, l’estudi 

d’organització de Cultura i d’altres àmbits de l’Ajuntament es fa des de Recursos Humans. No 

és un tema de manca de transparència, és una funció que té Recursos Humans d’estudiar 

l’organització i, després, es pot traduir o no en mesures concretes, ja sigui en la relació de 

llocs de treball, en la plantilla, en l’organigrama, etc. I s’informa, si s’escau, en les meses de 

negociació amb la representació sindical, primer, si té alguna afectació en els treballadors, i, 

també si s’escau, en la comissió informativa corresponent.  

Al Llibre Blanc de la Cultura, al diagnòstic, s’esmentava la necessitat de desenvolupar 

propostes de millora en l’organització de la Direcció de Cultura, bàsicament perquè venia de 

ser un Patronat i ara s’estava integrant en el conjunt de l’Ajuntament, amb les disfuncions que 

això podia comportar. Com que era un contracte menor, d’entre tres propostes/pressupostos, 

Singular Net, la Taula i Alef, es van valorar les diferents propostes i es va escollir Alef, entre 

d’altres, perquè havia participat en el projecte del Llibre Blanc de Cultura. Quant va costar 

l’estudi? En part ha estat subvencionat per la Diputació i hem fet també el de Serveis 

Econòmics i el de Serveis Socials, i continuem treballant. Aquest va costar 10.164 €, l’estud i 

planteja diferents aspectes a millorar en el funcionament de la Direcció de Cultura, els 

processos de treball, les eines de coordinació, la definició d’una Cultura organitzativa 

compartida amb el conjunt de l’administració Ajuntament, etc. Pel que fa al tema de l’ètica, no 

hauria de dir res. És una feina de Recursos Humans que s’està fent i s’està fent molt bé, al 

meu parer.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, prega al Sr. Jerez que li 

enviï per correu electrònic la informació que acaba d’exposar per poder-la contrastar. 

Pel que fa a ètica i bon govern, sí que creu que hi té molt a dir. Ha estat molt bé que em 

contesti i que hi posi també tot el tema de Serveis Socials, perquè això respon a una proposta 

de resolució que nosaltres vam presentar fa dos o tres anys respecte a la transformació de 

Serveis Socials i que es va aprovar per unanimitat. És una pena, però, que d’això no ens hagi 

fet arribar cap informació, i vostè s’hi va comprometre. Faci’ns també arribar el que ha costat 

això. Sr. Jerez, sembla que vostè es dediqui a acabar la feina d’altres departaments, perquè 

aquesta pregunta me l’hauria d’haver contestat una altra regidora d’un altre departament. 

 



 80 

 

23 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ DENUNCIÏ A L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA PER LA SEVA IGNORÀNCIA EN EL DEURE 

DE REALITZAR EL DEGUT MANTENIMENT DE LA RIERA 

D’ARGENTONA. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Al Novembre de 2018 el ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat una 
Proposta de Resolució per la qual es demanava a l’ACA la neteja immediata de les dues 
rieres que delimiten el terme municipal de Mataró i en cas de no fer-ho l’Ajuntament de Mataró 
ho faria carregant el cost de la neteja a l’Agència de manera subsidiària. 
 
L’Ajuntament de Mataró ja va assumir la neteja  de la Riera de Sant Simó, però  l’estat de 
manteniment de la Riera d’Argentona és lamentable i a més a més suposa riscos d’incendis, 
ha passat, o riades amb conseqüències per a les persones i també per les empreses i 
instal·lacions de tota mena que s’hi troben molt a prop. 
 
Aquests riscos ho són pels veïns de les poblacions veïnes, els que treballen a les empreses 
que hi ha als Polígons que hi són més a prop i els compartim els mataronins amb les veïnes 
poblacions d’Argentona i Cabrera de Mar i amb les quals caldria coordinar les accions 
oportunes per tirar endavant aquesta reclamació. 
 
La dexació de funcions de l’Agència Catalana de l’Aigua és gravíssima i reiterada, ja hem 
hagut d’assumir el cost de la neteja de la Riera de Sant Simó en dues ocasions els últims 
anys, una molt recentment, cosa que no li permetríem a cap operador privat que no fes el 
correcte manteniment de la seva propietat. 
 
És per aquest motiu que presentem el següent prec: 
 

 El Govern Municipal encarregarà als serveis Jurídics de l’Ajuntament de Mataró un 
estudi sobre la necessitat d’instar judicialment a l’ACA la neteja i el manteniment 
urgent i periòdic de les Rieres de la seva competència i que són al terme municipal 
de Mataró. 

 Si aquest informe ho considera viable, efectivament, es procedirà a instar 
judicialment a l’ACA a realitzar el manteniment de la Riera d’Argentona. 

 Es comunicarà aquest acord a les poblacions de Cabrera de Mar i Argentona, 
també afectades per aquesta situació, per tal de coordinar la reclamació. 

 Es comunicarà aquest acord al Consell Comarcal del Maresme per tal que aquest 
doni suport a la reclamació.”  
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, explica que al seu dia això era el punt 3 d’un acord de ple del 8 de 

novembre, on vam acordar que faríem aquesta reclamació. Finalment, vam haver d’assumir 

nosaltres la neteja de la riera, amb un cost total de 18.000 € durant el mes de desembre, i el 

darrer requeriment que hem enviat ha estat el passat 29 de març del 2019 al Director de 

l’ACA. En aquest requeriment fem referència a la sol·licitud d’11 de desembre, que posava de 

manifest la situació límit en relació amb el mal estat de les nostres rieres i li demanàvem que 

fes les actuacions per mantenir la neteja vegetal per tots els riscos que implica.  

També en l’informe sol·licitem formalment el rescabalament d’aquesta despesa que vam 

realitzar. Tot i això, en aquest cas es parla de la riera d’Argentona, que coincideix amb la 

delimitació de tres termes municipals, i que, a més, en el seu curs discorren diferents 

qualificacions de sòl. Tot aquest fet complica encara més saber quines són les competències 

de l’ACA i les municipals. Acceptem aquest prec, perquè realment des de l’ACA estan essent 

molt poc proactius, però abans de posar un recurs contenciós, caldria exhaurir totes les vies 

administratives. Per això és important tenir aquest informe jurídic.  

 

 

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

agraeix al Sr. Vadell que li accepti el prec. D’altra banda, explica que s’han fet ja estudis 

conjunts sobre la riera d’Argentona, subvencionats directament per la Generalitat i, per tant, 

no fem una cosa de nou. Ja hi ha precedents de col·laboració entre els tres municipis. 

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES PREGUNTES I PETICIONS 

QUE REALITZEN ELS VEÏNS A TÍTOL PERSONAL MITJANÇANT EL 

REGISTRE OFICIAL (OFIAC). 

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“Hemos recibido la queja de un vecino de nuestra ciudad que en julio de 2018 presentó 
mediante registro una petición a Alcaldía a raíz de unas molestias por ruidos nocturnos que 
estaba padeciendo, después de haberlo hecho personalmente, según nos dicen, al propio 
Alcalde en una de sus semanas de paseo/campaña por los Barrios. El vecino en cuestión,  no 
habiendo recibido respuesta, reiteró su petición por escrito una segunda vez en el mes de 
septiembre, sin haber recibido respuesta ni a sus peticiones ni tampoco explicación alguna 
sobre la fundamentación de sus quejas. 
 
Debido a esta situación que nosotros consideramos anómala presentamos las siguientes 
Preguntas para que nos sean contestadas: 
 

1. ¿Es lo  habitual que no se den explicaciones, ni verbales ni por escrito, a demandas de 
los ciudadanos cuando éstos  las realizan a través de un cauce lógico y normal como 
es registrarlas en una OFIAC?  

 
2. ¿Existe alguna explicación como para que en esta ocasión, este grupo municipal sí 

que ha comprobado que en otras ocasiones se habían atendido demandas de 
ciudadanos vehiculadas por este conducto, para que no se hayan atendido? Si es así, 
¿cuáles son los motivos por los que no se han atendido? 

 
3. ¿Son muy numerosas y frecuentes este tipo de peticiones por escrito? ¿Se 

desatienden siempre o sólo en función del tipo de demanda?” 
 

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

resposta a la primera pregunta, explica que, d’acord amb la informació que hem pogut 

recopilar, no és cert que no es donés resposta al ciutadà. El passat mes d’octubre del 2018, 

des del Servei d’Esports vam tenir una reunió personal amb el Sr. Castillo i, posteriorment, es 

va realitzar una reunió amb aquest mateix senyor i amb l’entitat esportiva corresponent, 

membres del Servei d’Esport i l’associació de veïns. El problema va quedar resolt. Pel que fa 

a la segona pregunta, sí que es va atendre la demanda d’aquesta persona. Finalment, les 

sol·licituds a l’Alcalde arriben per diferents canals i en el termini més breu possible es 

responen. Com a regidor m’arriben sol·licituds directament i també amb un encàrrec de gestió. 

M’arriba a mi i a la secretaria de l’àrea de Serveis Centrals o Via Pública, des d’on en fan el 

seguiment. I generalment, o es respon per escrit o jo mateix, com a regidor, em reuneixo amb 

les persones, o bé ho fan els directius de les diferents àrees. Per tant, en principi, sempre es 

responen. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no 

posa en dubte el que diu el Sr. Jerez. Però avui en l’audiència pública ha aparegut un ciutadà 

amb una petició que va registrar a l’OFIAC a l’agost del 2018 i a qui no s’ha donat resposta. 

Els demano que intentin que això no passi. 

 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde President, està d’acord que això ha de millorar. Són tants 

els canals per on entren les peticions ciutadanes que és un dels elements on hi ha molt de 

marge de millora. 

 

 

 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’AGRESSIÓ VIOLENTA PRODUÏDA SOBRE UN MENOR MATARONÍ. 

 

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

següent: 

 
“Fa pocs dies un menor mataroní va ser objecte d’una agressió. Va rebre l’impacte a la 
parpella d’un balí disparat des d’un cotxe amb amb arma d’aire comprimit per un grup de 
persones mentre cridaven insults i referències feixistes. Va requerir atenció mèdica. 
 
Més enllà de les mostres de solidaritat rebudes, en tractar-se d’un acte d’aquestes 
característiques, el GM d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 
 
 

1. No hauria d’haver-se pronunciat públicament al respecte l’Ajuntament de Mataró? “ 
 

 

 

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

recorda que l’Alcalde no només va trucar al noi, sinó que també va reprovar aquests fets a 

través del seu compte oficial. El cert és que, igual que molta altra gent, nosaltres i jo, com a 

regidor de Seguretat Ciutadana, me’n vaig assabentar per les xarxes socials. Moltes vegades 
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te n’assabentes perquè t’arriba la informació directa, a través de la Policia Local o de Mossos, 

però, en aquest cas, la Policia Local no en tenia cap informació. Nosaltres vam considerar que 

n’hi havia prou, amb la informació que teníem, que el govern, a través de l’Alcalde, els fes una 

trucada a vostès i manifestés el seu rebuig envers aquest tipus d’actes en el seu compte 

oficial. Tampoc hem detectat que s’hagi demanat una Junta de Portaveus, ni tenim més 

informació que la que va sortir en aquell moment. Aprofito per condemnar aquest tipus 

d’actuacions, vinguin d’on vinguin. Tot el meu suport i la solidaritat envers aquest jove. 

 

 

 

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

el mandat hi ha hagut una confusió, més enllà d’aquest cas, entre el compte personal de 

Twitter de l’Alcalde i la posició oficial de l’Ajuntament.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22,35 hores de la nit, el Sr. President aixeca 

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

 

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