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ACTA NÚM. 12/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE JULIOL DE 2019.  

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

 

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

dos mil dinou, essent les 18:45 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

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

 

No assisteixen a la sessió la Sra. Anna Villarreal Pascual (PSC), el Sr. Carles Porta Torres 

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

de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà 
lloc el proper dijous 18  de juliol de 2019, a les 18:40 hores, a la Sala de Plens de la 
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA  
 
1 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de 

l’EPE Mataró Audiovisual  
        
2 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de 

l’EPE Parc Tecnocampus  
 
3 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5696/2019, de 11 de juliol, de 

nomenament del personal eventual 
 
 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que es tracta del nomenament de 

diferents representants municipals en les empreses públiques, al Consell d’Administració 

de l’EPE Mataró Audiovisual i al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus 

Mataró, amb la ratificació dels Presidents dels dos Consells d’Administració. 
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1  - MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES 

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL  

        

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

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 15 de juny de 2019, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 

 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell 
d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de 
l’entitat pública empresarial. La seva composició, pel que fa als membres que designa 
l’Ajuntament de Mataró són el President i un representant per cada grup municipal de 
l’Ajuntament. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia a proposta dels grups municipals, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial Mataró Audiovisual, les següents persones : 
 
 
 President :  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
 Vicepresident:  Anna Salicru i Maltas (ERC-MES) 
  

Vocals  :  Esteve Terradas Yus  (PSC)  
    Òscar Monroy Martin  (En Comú Podem Mataró) 

Alfons Canela Serrano  (JuntsxMataró)  
José Antonio Molero Bote  (Ciutadans) 

 
 
Segon.-   Notificar el present acord a les persones nomenades i a l’entitat Mataró Audiovisual. 
Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 



 4 

2  - MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES 

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS  

 

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

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 15 de juny de 2019, és necessari procedir a l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 

 
L’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM) estableix en el seu article 
8 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les 
línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. La seva composició, pel que fa als membres 
que designa l’Ajuntament de Mataró són el President i un representant per cada grup 
municipal de l’Ajuntament. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia a proposta dels grups municipals, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial Parc Tecnocampus Mataró, les següents persones : 
 
 
 President :  Sergio Morales Diaz (En Comú Podem Mataró) 
 
 Vicepresident:  Alicia Romero Llano (PSC) 
  

Vocals    Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Alejandra Lara Sorroche (En Comú Podem Mataró) 

    Dolors Guillen Mena  (JuntsxMataró) 
Cristina Sancho Rodríguez (Ciutadans) 

 
 
Segon.-   Notificar el present acord a les persones nomenades i a l’entitat Parc TCM. Així 
mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM 5696/2019, 

DE 11 DE JULIOL, DE NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL 

 

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

 
“L’article 12 del text refòs de la LLei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic disposa que és 
personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un 
lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de 
l’entitat local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a 
l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual 
les ha de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits 
pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les 
seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb 
el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
 En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 9 de juliol de 2019 va aprovar el 
nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. En conseqüència, és necessari procedir al nomenament de personal 
eventual en virtut de l’acord plenari anterior, facultat que correspon a l’Alcaldia de conformitat 
amb l’article 9.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
 A la vista de tot això,   RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o assessorament especial a les 
següents persones: 
 
- Sr. Esteve Terradas Yus 
- Sr. Antoni Estopà García 
 
  
Segon.-  Adscriure al lloc de treball d'Assessor d’àmbit, en concret, l’àmbit de Presidència al 
Sr. Esteve Terradas Yus, amb la  missió de prestar suport a l'Alcalde mitjançant propostes i 
assessorament en la planificació, organització i coordinació operativa de les seves activitats 
d'acord amb les indicaciones rebudes. Les funcions del referit lloc de treball són 
d’assessorament i assistència a l’àmbit polític al que es trobi adscrit. Elaboració i/o estudi 
d’informes, estudis, la recerca de la informació necessària per a l’establiment de propostes 
d’actuació, el seguiment de les actuacions que es portin a terme en l’àmbit en el que estigui 
assignat i la resta de les tasques que li siguin encomanades per l’Alcalde i/o el Tinent 
d’Alcalde responsable de l’àmbit. Amb unes retribucions anuals de 40.000€. 
 
Tercer.- Adscriure al lloc de treball de Coordinador de Polítques Públiques, en concret 
aquelles relatives a l’Acció Comunitària, al Sr. Antoni Estopà García, amb la missió de 
col·laborar, assessorar i donar suport al Govern Municipal en l’àmbit de les polítiques d’acció 
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comuntària. Les funcions del referit lloc de treball són d’assessorament i assistència a l’àmbit 
polític al que es trobi adscrit. Elaboració i/o estudi d’informes, estudis, la recerca de la 
informació necessària per a l’establiment de propostes d’actuació, el seguiment de les 
actuacions que es portin a terme en l’àmbit en el que estigui assignat i la resta de les tasques 
que li siguin encomanades per l’Alcalde i/o el Tinent d’Alcalde responsable de l’àmbit. També 
és responsable de la coordinació i assessorament en matèria d’iniciatives, actuacions i 
programes relacionats amb l’acció de govern. Amb unes retribucions anuals de 55.000€. 
 
Quart.- Els nomenament i les seves adscripcions tindran efectes a partir del dia 10 de juliol de 
2019. 
 
Cinqué.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri .  
 
 Sisé  - Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  

 
Seté.- Notificar la present resolució als interessats i al Gerent, Caps d'Àrea i Directors/es de 
l'Ajuntament.  “ 
 
 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 18,50 hores de la tarda, 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 

 

 


