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ACTA NÚM. 02/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE GENER DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-vuit de gener 

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

del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
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) 
ISABEL MARTINEZ CID   REGIDORA    (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR GISBERT RGIDOR (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
S’incorpora a la sessió durant el debat del punt núm. 1 de l’ordre del dia 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ REGIDOR                    (ICV-EUIA) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA NO ADSCRITA 
 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR NO ADSCRIT  
S’incorpora a la sessió durant el debat del punt núm. 1 de l’ordre del dia 
 
Excusen la seva assistència: 

NÚRIA MORENO ROMERO, regidora del grup municipal (PSC) 
NÚRIA CALPE I MARQUET, regidora del grup municipal (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA, regidora del grup municipal (CiU) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ, regidor del grup municipal d’ERC-MES 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO, regidor del grup municipal (PP) 



 2

  
 
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 

227/2019 de 23 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 28 de gener 
2019 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que 
tindrà lloc el proper dilluns 28 de gener de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la 
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  
 DICTAMENS 
 
 CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 -Servei de Gestió Econòmica- 

 
1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2019. 
 

 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que a la Junta de portaveus es va 

acordar que faríem una única intervenció inicial de 10 minuts com a màxim i de 2 minuts de 

replica pel Sr. Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 

 

DICTAMENS 
 

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

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
1  - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2019. 

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

manifesta que la importància d’aprovar els pressupostos és vital ja que estem en un moment 

en que els índex de millora de la realitat socioeconòmica de la ciutat ens fa preveure majors 

ingressos, i això només serà realitat i es podrà utilitzar per a despesa corrent si s’aproven els 

pressupostos. Sinó s’aproven s’haurà d’anar tirant de modificacions de partides. És un 

oportunitat d’aprovació dels pressupostos per tenir un millor any que l’any anterior i seria una 

manera de retornar a la ciutadania l’esforç realitzats en anys anteriors. En quant al projecte 

del mes d’octubre, en despesa corrent quasi no ha augmentat la previsió, ja que qualsevol 

despesa corrent ha de tenir la seva contrapartida en ingressos corrents. Els ingressos corrents 

venen determinats per la capacitat impositiva i per les subvencions d’altres administracions i 

en qualsevol cas des de l’octubre fins ara només hem pogut fer petites modificacions per unes 

millores en la previsió per un import total de 180.000€ que es concreten en 200.000€ en el 

Servei de Dependència Domiciliaria i Social, en projectes d’igualtat de gènere o projectes de 

cultura per cobrir el dèficit de les Santes. La principal modificació entre el projecte d’octubre i 

el d’avui és la inversió via crèdit i augmentem de formar important la previsió de fons 

d’habitatge en 726.000€, per tant entre el que hi havia i el previst pel pressupost participatiu 

estem parlant de més d’ 1.500.000€ per l’adquisició d’habitatge per part de l’ajuntament. Altres 

equipaments com escales mecàniques, espai jove a Rocafonda, diferents equipaments 

esportius, la millora del centre d’acollida, millores casals gent gran. D’altra banda estem 
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millorant l’administració a traves de l’espai Mataró, administració electrònica, plans d’ocupació, 

asfaltar, millorar voreres, arbrats, parcs, equipaments culturals i esportius. És un pressupost 

que compleix en compromisos i dona resposta a les necessitats de la ciutat.  

Esperem que la liquidació del pressupost sigui positiva i hi hagi romanents positius perquè és 

l’únic marge que tindrem. Gracies a tothom per les converses mantingudes. 

 

 

 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
“Relació de fets 
 
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats 
locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el 
Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els estats 
de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre de 
l’entitat local. 
 
En data 20 de setembre de 2018, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret 
número 8030/2018 del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 
l’avantprojecte del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2019. 
 
En data 22 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària acordà NO 
aprovar la proposta d’aprovació inicial del Pressupost pel 2019 que recollia els següents 
imports: 
 

1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2019, amb el següent desglossament per 
capítols: 

 
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 55.248.233,89 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 39.719.440,90 
Capítol III Despeses financeres 1.880.265,58 
Capítol IV Transferències corrents 11.364.643,87 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 631.319,21 
Capítol VI Inversions reals 18.393.258,27 
Capítol VII Transferències de capital 435.000,00 
Capítol VIII Actius financers 305.025,30 
Capítol IX Passius financers 13.960.251,34 
 Total despeses 141.937.438,36 
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Ingressos   

Capítol I Impostos directes 51.049.427,10 
Capítol II Impostos indirectes 6.270.441,14 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 
Capítol IV Transferències corrents 43.994.737,03 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.643.855,68 
Capítol VII Transferències de capital 4.506.887,31 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 12.147.958,56 
 Total ingressos 141.937.438,36 
   
 
 
 

1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 15.646.076,00 Ingressos: 19.011.142,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 17.476.776,00 Ingressos: 19.186.787,00 
 
 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 1.170.411,68 Ingressos: 1.170.411,68 
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
      Despeses:         3.946.454,00        Ingressos:         4.271.770,00 
    

 
 
Respecte a aquella proposta de pressupost presentada, es proposen un seguit de 
modificacions resumides en: 
 

1. Variacions de despeses: 

� Despeses corrents i amortització de préstecs 
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Capítol Projecte import

II SAD-Dependència 121.602,23

II SAD-Social 78.397,77

II Polítiques d'igualtat de gènere 100.000,00

II Cultura 120.000,00

II Estudis Equipaments 30.000,00

IV Convocatòria subvencions Mataró 2022 30.000,00

IX Amortització Préstec -300.000,00

Total 180.000,00 €  
 
 

� Despeses de capital 
 
Cap. Descripció Import

VI Fons inversió habitages 726.000,00

VI La presó 125.000,00

VI Circuit de Cros 354.053,00

VI Pla Impuls del Centre PIC 300.000,00

VI Subministament paviment parquet i millora vestidors 

poliestportiu Eusebi Millán

300.000,00

VI Accessibilitat als barris alts de la ciutat 300.000,00

VI Espai Jove zona Rocafonda 250.000,00

VI Accessibilitat Clos Arqueològic Torre Llauder 180.000,00

VI Millores equipaments esportius 150.000,00

VI Millores al centre d'acollida Can Soleret 72.000,00

VI Millores casals de la Gent Gran 50.000,00

VI Camp Municipal de futbol de Rocafonda 25.000,00

VI Pavelló Palau Josep Mora (instal·lació bar) 25.000,00

VI Camp Municipal de futbol La Llàntia 20.000,00

VI StoppelSteiner 10.000,00

VI Espai Mataró a Can Xammar -50.000,00

Total Inversions 2.837.053,00  
 

 
2. Variacions d’ingressos: 

� Ingressos corrents 
 

Capítol Variació de recursos d'altres administracions, 

entitats

Import

IV Subv. Ministeri per Transport Urbà 80.000,00

IV Ensenyament Subvenció M. Biada 100.000,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 180.000,00  
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� Ingressos de capital 

Capítol Ingressos de Capital Import

VII Subvenció Diputació Espai Mataro Can Xammar -50.000,00

VII Subvenció Diputació Accessibilitat 300.000,00

IX Concertació de prestecs 2.587.053,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 2.837.053,00  
 
 
 

3. Adequacions de les partides pressupostàries: 
 

ADEQUACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Cap. Descripció Import

VI Fons inversió habitages 330.000,00

VI Millorar el Passeig Marítim 300.000,00

VI Instal·lar lavabos públics a la ciutat 226.000,00

VI Parcs urbans de salut a prop casals de la gent gran 84.000,00

VI Adeqüació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda48.000,00

VI Elements esportius a la Platja del Callao 12.000,00

1.000.000,00

ADEQUACIÓ PRESSUPOST BON GOVERN,TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Cap. Descripció Import

Projecte "Urban Innovative Actions (UIA) Yes we 

rent/lloguer"

25.000,00

Mataró 2022 -25.000,00

Total Pressupostos 0,00  
 
 

 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adoptin els següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2019 integrat per: 
 
 

1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2019, amb el següent desglossament per 
capítols: 

 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 55.248.233,89 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 40.169.440,90 
Capítol III Despeses financeres 1.880.265,58 
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Capítol IV Transferències corrents 11.394.643,87 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 631.319,21 
Capítol VI Inversions reals 21.230.311,27 
Capítol VII Transferències de capital 435.000,00 
Capítol VIII Actius financers 305.025,30 
Capítol IX Passius financers 13.660.251,34 
 Total despeses 144.954.491,36 

 
 
 

  

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 51.049.427,10 
Capítol II Impostos indirectes 6.270.441,14 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 
Capítol IV Transferències corrents 44.174.737,03 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.643.855,68 
Capítol VII Transferències de capital 4.756.887,31 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 14.735.011,56 
 Total ingressos 144.954.491,36 

 
   

 
 
 
1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 

 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 15.686.076,00 Ingressos: 19.011.142,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 17.476.777,00 Ingressos: 19.186.787,00 
 
 

 
 
 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 1.170.411,68 Ingressos: 1.170.411,68 
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Parc Tecnocampus Mataró  

 
      Despeses:         3.946.454,00        Ingressos:         4.271.769,00 

 
 
 
Segon.-  Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de 
quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
 
Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat definitivament a la Generalitat de Catalunya i 
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Víctor Paramés, regidor no adscrit. 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, diu que el seu vot serà afirmatiu. Agraeix a 

Podem Mataró i a Catalunya en Comú que han treballat activament en l’elaboració de les 

propostes i que s’han pogut negociar amb el PSC. No hi són totes les propostes, però les que 

hi són comporten un avanç i situen a les persones en el centre de les polítiques. Després de la 

no aprovació inicial dels pressupostos a l’octubre passat vam entendre que s’obria una 

oportunitat per introduir les nostres propostes, per aconseguir justícia social, igualtat i 

solidaritat, i un exercici de política amb dues premisses: la ciutat no pot passar un any sense 

pressupostos municipals per inacció nostre, i si volem fer política d’esquerres això nomes es 

pot fer amb el pressupost municipal. Tenim clar que per dur a terme polítiques progressistes 

s’ha de ser pragmàtic i no renunciar als nostres principis. Les millores introduïdes son més 

protecció pels infants i per la gent gran, promoció habitatge dotacional, la pobresa energètica, 

eliminació de barreres i sobretot no donar un pas enrere sobre violència masclista i en contra 

de l’extrema dreta. Destaco el consens entre les forces polítiques d’esquerra que avui es 

plasma en aquesta proposta de pressupost, que no conté tot el que voldríem però estem 

satisfets ja que les xifres es tradueixen en un gran avanç. Creiem que hem donat un canvi de 

rumb a l’esquerra amb el pressupost de Mataró.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el panorama general ha millorat des del mandat 

anterior, marcat per una profunda crisi que va deixar moltes persones sense feina i sense llar i 

un ajuntament molt endeutat que amb prou feines va poder atendre les necessitats dels 

nostres veïns. L’evolució d’aquest mandat ha millorat amb el descens de l’atur i l’increment de 

llicències d’activitats o la recaptació del ICIO i el deute ha començat a caure, no obstant això 

encara hi ha molt camí per recórrer, per tal no podem cantar victòria ni deixar d’ajudar als 

veïns que ho necessitin. Aquest pressupost millora socialment les prestacions, i és el 

pressupost més social dels darrers 8 anys. Tal i com ha dit el regidor en matèria d’adquisició 

d’habitatges es passa de 570.000 euros a 1.570.000€, en temes de sobirania energètica hem 

proposat la creació d’una comercialitzadora d’energia que ha de contribuir perquè ningú 

pateixi per l’energia sinó pot pagar-la. Hem incorporat una proposta pel projecte executiu per 

la tercera biblioteca de la ciutat al triangle dels Molins, com el nou centre d’animals de 

companyia del carrer Galicia. Hem incorporat a l’acord 200.000€ en la partida de promoció 

social i ajuts i en cas de majors ingressos al 2019, assegurem la prioritat dels programes de 

caire social. En polítiques d’igualtat hem incorporat 100.000€ per accions vinculades a la 

perspectiva de gènere, es garantiran recursos per a polítiques d’accessibilitat o partides per a 

projectes educatius, com ara som escola més i es destinaran 250.000€ per a l’adequació del 

centre jove del barri Rocafonda Palau. Volem donar un gir social i d’esquerres amb l’objectiu 

de millorar el benestar dels nostres veïns. Esperem que es pugui aprovar per benefici de tots.  

 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya exposa 

que després de viure la no aprovació dels pressupostos inicialment, finalment arriba al ple. Ja 

hem preguntat des de quan un govern eleva a ple uns pressupostos sense garantir que el 

pressupost serà viable i s’aprovarà. És un fet que constata que el govern improvisa. Ni de 

lluny son els nostres pressupostos ni creiem que siguin el millor per la ciutat. Ja varem dir que 

el nostre sentit del vot variaria si s’acceptava alguna de les nostres propostes. Sincerament 

pensàvem que s’acostarien al nostre grup municipal encara que fos per escoltar alguna 

proposta, potser els varem espantar l’any passat tenint en compte l’exigència d’alguna de les 

nostres propostes, que ha de quedar clar son propostes de ciutadans que ens van donar el 

seu vot i la seva confiança l’any 2015. És un pressupost que manté el clientelisme polític, 

subvencions per alguns encara que les paguem tots. Clar que hi ha coses del pressupost que 
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estem d’acord, com ara inversions, que ja tocava. Però no podem compartir la resta. Un dels 

pilars fonamentals per nosaltres és la família i sembla ser que això no va amb el PSC ja que 

no hi ha ni una partida de protecció a la família en aquests pressupostos. Han decidit ja a 

convidar a la taula a aquelles entitats que donen suport a les dones embarassades? Tampoc 

destinen els recursos suficients a controlar els comerços que no compleixin amb la normativa, 

o que ni tan sols tenen llicència, o a potenciar el comerç de la ciutat tant dels barris com del 

centre i no deixar-lo morir tirant endavant el projecte del Mataró Parc. Esperàvem més 

habitatge social, però el govern te altres prioritats que nosaltres no compartim, com ara 

prestacions a nova ciutadania amb una partida superior a 32.000€ o partides per contractes 

per nova ciutadania que ascendeixen a 400.000€. Subvencions a sindicats quasi 20.000€ i 

això no ho compartim. La setmana passada varem tenir una junta de portaveus per tractar la 

seguretat a la ciutat, però 5 minuts abans ens van presentar una proposta per tractar, aquesta 

és la importància que li donen? M’agradaria que l’alcalde fos sincer amb els ciutadans per 

abordar el tema de la inseguretat, ja que abans havia sortit dient que Mataró estava millor que 

fa tres anys. Agrairia que fos més humil, i que no tracti als regidors i ciutadans de marionetes, 

li demano que estigui a l’altura del seu càrrec i tracti a tots els regidors amb igualtat de 

condicions. Comentar que quan alguna cosa està bé ens és igual el color polític que ho 

presenti ja que posem per davant els interessos de la ciutat sempre que no haguem de 

renunciar als nostres principis. Votarem contràriament sobretot per la falta de respecte sobre 

els ciutadans que son els nostres votants. 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, en primer lloc diu que el 

pressupost de l’any passat feia una dotació de 1.154.538,15€ per dedicar-ho a habitatge; 

d’aquest pressupost va quedar un romanent de 800.000€, però després no va arribar una 

subvenció i el romanent va quedar en 300.000€. O sigui el que ens hauríem d’haver gastat 

l’any passat no es va gastar en habitatge. També han signat un acord amb els Comuns 

Podem que es parla d’1.000.000€, però s’han deixat el 1.300.000€ que havia aprovat aquest 

Consistori en una Proposta de Resolució de VOLEMataró a un romanent que sí que tenim a 

PUMSA. Estem parlant de la possibilitat de tenir un romanent de 2.000.000€ per invertir en 

habitatge, i aquest trimestre tindrem 59 desnonaments. No vull ser mal pensada però els 

259.000 euros pressupostats en benestar social son els mateixos que ens dona la Generalitat 

per la gent de primer i segon grau que entren aquest any, amb això no tenim ni per començar, 
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hem d’invertir molt més. Varem presentar 10 punts concrets al govern per habitatge amb 

lloguer social, lloguer assequible i vivenda de protecció social perquè no volem segregar 

barris. A l’alcalde li faig por perquè a la premsa va anomenar tots els grups municipals menys 

VOLEMataró que li havia presentat 10 propostes concretes i clares. M’esperava acords 

socials en contra de la dreta que ve que s’ha carregat el model de benestar social, però 

arriben a la poltrona i s’obliden de la gent. També vam plantejar el problema de mobilitat i el 

govern sí ha contestat, però les respostes no estan detallades i no tenen dotacions 

pressupostàries. Volem un plec de condicions socials pel Mataró Bus per garantir els drets 

dels treballadors. Parlant de Joventut, portem 2 anys perquè es localitzi a Cirera un espai 

municipal per desenvolupar un projecte per treballar amb els eskaters. Pel que fa al tema de la 

Infància, dir-li a la regidora que el Pla ho troba bé (no com es va portar a terme) però així 

construïm per a la nostra ciutat i es superen les diferències ideològiques, i es supera tot pel bé 

comú, que és l’interès que ens ha d’unir.    

 

 

 

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

l’alcalde afirma que Mataró està millor que fa 3 anys però nosaltres pensem que aquest 

afirmació és una estafa a la ciutadania. S’han fet moltes promeses però poques han finalitzat. 

És cert que l’ atur ha millorat perquè anem a remolc d’una dinàmica general on Mataró està a 

la cua de les grans ciutats metropolitanes. El PSC s’ha atrinxerat a la poltrona i no han sabut 

invertir, solament paguen deute i prioritzen inversions clientelars i electoralistes, zero diàleg 

amb els altres partits polítics i la ciutadania, i també han pervertit la idea dels pressupostos 

participatius, ja que el que havia de ser i és realment te un abisme pel mig. Tenen nul·la 

habilitat per millorar l’accés al habitatge ja que està pitjor ara que fa tres anys. Té falta de 

sensibilitat democràtica envers la falta de llibertat que sofreix el país amb connivència amb la 

dreta espanyolista. Ens han ignorat en el procés de realització del pressupost, de fet a la CUP 

ni se l’esperava. No han girat cap a l’esquerra simplement han emmascarat el pressupost fent 

servir de crossa a Iniciativa i l’abstenció d’altres grups per aprovar una proposta amb poques 

novetats ja que la majoria d’ingressos venen per endeutament i subvencions i amortitzacions 

de préstecs. És un pressupost de mínims sense ambició enfocat a eixugar deute i que no 

serveix per dinamitzar la cultura ni la ciutat. Les promeses per millorar el benestar social de 

joves i nouvinguts se les emporta el vent ja que no van acompanyades d’unes partides 

pressupostàries. Sense recursos és impossible desenvolupar res per revertir la situació 



 13 

d’exclusió social que es viu en barris com Rocafonda o Cerdanyola. Som molt responsables 

amb el nostre ideari polític i per això votarem no a la proposta, encara que estem oberts a 

canviar si s’accepten els nostres mínims que son: flexibilitzar el retorn del deute abusiu 

alliberant com a mínim cinc milions a l’any per inversions prioritàries per la ciutat. Augmentar 

fins els 3 milions la partida per a lloguer social, una moratòria en el creixement residencial per 

garantir la fi de l’especulació amb pisos d’alt standing on el gruix de la ciutadania no te accés 

que és el que ha passat en aquesta ciutat els últims anys, i la reserva estratègica de sol, amb 

l’ampliació del Tecnocampus. Garantir la integració definitiva de la biblioteca Iluro a la xarxa 

de biblioteques i construir la quarta biblioteca al Triangle de Molins. Habilitar l’arxiu en 

condicions, depurar les irregularitats urbanístiques del solar de Can Fàbregas i un compromís 

per l’execució de la casa de la cultura popular. Apostar per l’alternativa verda i combatre la 

pobresa energètica. Més recursos de benestar social i equipaments per la salut mental. 

Desenvolupament de l’espai agrari, transició cap a gestió directa dels serveis que actualment 

estan externalitzats, millorar el Mataró Bus i el compliment de tots els acords plenaris aprovats 

pel ple en els últims tres anys. I col·locar  un llaç groc i una pancarta a favor dels presos 

polítics a la façana de l’ajuntament, una sensibilitat política que no han tingut en els últims tres 

anys. El nostre vot serà negatiu. 

 

 

 

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

manifesta que no s’havia plantejat aquest ple com l’inici de la campanya electoral, però és el 

que sembla fins ara. Interessa recalcar el terme “aprovació inicial”, ja que si fos la “final” 

votaríem negativament. Tremolo quan sento parlar dels governs d’esquerres i de progrés, de 

la gestió dels quals prové l’enfonsament de la ciutat, només per això ja hauria motiu per votar 

en contra; l’ajuntament està en un pla d’ajust per culpa de les polítiques d’esquerra. Tenim 

quatre punts d’atur per sobre de les localitats que ens envolten. Ens molesta que fa uns dies li 

fessin un publireportatge a l’alcalde dient que la ciutat estava millor, i que s’aprovaria el 

pressupost; em sembla un atreviment. Com hi ha marge de millora i és inicial ens abstindrem. 

No ens agrada com actua el PSC, ja que no sé com pagarem totes les promeses que l’alcalde 

fa. Nosaltres hem aprovat els tres últims pressupostos així que ens mereixem millor tracte. 

Com ara el carnet blau que és una reivindicació nostra. Però vostès tenen com estratègia el 

culpar a qui no li aprova els pressupostos i no a vostès mateixos per fer aquest tipus de 

pressupost. Ens abstenim a l’inicial però si porten el pressupost final a debat votarem que no. 
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No ha sigut molt hàbil aconseguir els 8 vots i deixar a la resta al marge. Nosaltres seguirem 

treballant però dubto que s’aprovi el pressupost final. 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Carme Polvillo, regidora del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 

 

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

Ciudadanía, destaca la responsabilitat dels pressupostos però ens abstindrem; avisar que ens 

sorprèn el discurs de l’alcalde de dissabte, estem contents amb que comparteixi molts dels 

nostres objectius i la situació de la ciutat. Volem ajudar a complir les seves promeses i per fer-

ho inclogui les partides pressupostàries per poder-ho fer; sinó ho fa no ens truqui perquè no 

tindrà el nostre suport.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença recordant els 

presos polítics i exiliats. El pressupost és un conjunt de xifres, però les xifres sense disposar 

del catàleg d’acció municipal de servei és un conjunt de números i accions inconnexes que no 

diuen res. Costa diferenciar el que és real amb el que només és un desig. Hem intentat ajudar 

demanant accions senzilles com la replantació de l’arbrat que no s’ha fet, o la utilització de 

l’edifici de l’antiga Caixa Laietana pel Tecnocampus. Hem incorporat el tempteig i retracte però 

falta l’orientació a llarg termini i que no quedi tot en una compra desordenada d’habitatges. El 

Mataró 2020-2022 apareix en molts punts del pressupost, hem intentat millorar la part d’acció 

social proposant un increment de pressupost orientat a la Infància i a l’Adolescència. També 

hem proposat que es tinguin en consideració els pressupostos participatius i les millores a 

equipaments esportius, i d’accessibilitat. En definitiva estem en una situació en que no volem 

que es digui que tots els grups de l’oposició son contraris al benestar de Mataró perquè no 

aproven el pressupost. Per això ens abstindrem. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta 

que com s’ha dit i com tots sabem, avui és porta per segona vegada a aquest Ple Municipal, 

una proposta de pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2019. En els anys que 

porto com a regidor d’aquesta ciutat, és la primera vegada que això passa. És cert que en el 

mandat passat, un mandat on el govern no podia disposar de capítol d’inversions a causa del 

gran deute heretat de governs socialistes i tripartits amb PSC, ERC i Iniciativa, hi va haver un 

pressupost prorrogat i un d’aprovat per la Junta de Govern, com permetia en aquell moment 

LRSAL, tan criticada per la majoria de grups, com ens advertia el Sr. López (PP). Aquest dies, 

aquestes setmanes, des de la primera votació, en la que la proposta de pressupost del govern 

va ser rebutjada pel Ple, el govern ha après algunes coses, però el seu aprovat és justet. Un 

aprovat d’aquells que no arriben ben bé al 5, però el professor decideix donar una oportunitat 

a l’estudiant tot esperant que reaccionarà amb responsabilitat i més treball i una altra vegada 

no li caldrà fer l’examen de recuperació. 

 

D’una banda,  

- Han aprofitat el temps entre ambdues propostes per incorporar els projectes sortits 

dels Pressupostos Participatius i aquest fet permetrà iniciar abans la seva execució. Si 

fa un any s’hagués fet abans la corresponent modificació pressupostària (que 

personalment no crec que sigui necessària), potser ara les propostes serien tangibles i 

això jugaria a favor d’aquesta nova forma de participació directa de la ciutadania. 

- S’han recuperat inversions pactades, programades i presentades en el marc del Pla 

d’Inversions pel Mandat, que, Incomprensiblement, havien retirat de la llista en la 

proposta inicial pel 2019. 

- Han estat receptius i capaços de modificar algunes partides del pressupost ordinari, 

que sempre havia semblat un impossible. Partides socialment importants, partides en 

benestar social, cultura, esports i de foment de l’activitat de les entitats. 

- També han modificat considerablement les inversions en qüestions tan importants com 

l’Habitatge i el Pla d’Impuls del Centre, entre altres. 

- I finalment, encara que sigui per obligació, més que per devoció, han baixat a l’arena 

de la negociació amb els diferents grups municipals. M’agradaria pensar que amb tots. 

Negociació que ha portat el Sr. Jerez, però en la que també hi ha participat el Sr. 

Alcalde. Val més tard que mai.  
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D’altra banda, després que el Ple rebutgés la seva primera proposta de pressupost, sobretot 

les primeres setmanes, vostès es van dedicar a fer una cosa que és lletja, humanament i 

políticament: es van dedicar a pregonar que si la ciutat no tenia uns pressupostos era per 

culpa dels altres, sobretot nostre. Es van oblidar que vostès són el govern, i quan un govern 

es troba com s’han trobat vostès, el que ha de fer és entonar un mea culpa i a la vegada fer la 

reflexió de “potser no hem treballat prou, a veure si ho podem esmenar”. 

 

Vostès i els seus nous socis, que per altra banda no els veiem asseguts als escons municipals 

pel que fa a les sigles, i els que veiem asseguts no van tenir el suport dels ciutadans de 

Mataró, si més no amb les sigles que signen, han tingut temps per posar-se d’acord en alguna 

cosa que avui no sabem, però que molt probablement en sentirem a parlar a les properes 

eleccions municipals. Nosaltres els hem reclamat més d’un cop que treballessin per la ciutat, 

per governar la ciutat. Els fets ens donen la raó. A pocs mesos de les eleccions, han preferit 

prioritzar les estratègies pel poder enlloc de treballar a fons propostes de ciutat.  

 

Han tingut temps per teixir una entesa per sumar algun vot més, pocs als seus pressupostos, 

però no n’han tingut per millorar-los substancialment com per recollir el vot favorable d’altres 

grups com el nostre. 

- No han fet res per tenir una aposta més forta i decidida per a la Promoció de la Ciutat i 

la seva activitat econòmica 

- No han fet res, o han fet molt poc, per posar més diners per a Comerç, Empresa i 

Ocupació - els recordo que el 1r repte del Pla Estratègic Mataró 2022 és combatre 

l’atur-. 

- No han fet res per posar-se les piles pel que fa al pla d’impuls del centre 

- No sabem veure quin gran canvi o avenç reflecteixen els pressupostos en matèria 

social (tot i reconèixer l’esforç en Habitatge, per altra banda reclamat també per altres 

grups) 

- No trobem una aposta per l’esport i la cultura com a elements de creació d’ocupació i 

de projecció de ciutat 

- No sabem veure que hi hagi més recursos per a les entitats de la ciutat en general. I 

aquí, per elegància, no parlaré de clientelisme. 

- No tenen el full de ruta que representa el Pla d’Acció 
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Això pel que fa referència al fons, però les formes també són importants. Després d’haver vist 

com treballaven els alcaldes del PSC que els van precedir, Majó, Mas i Barón, els he de dir 

que mai havia presenciat un exercici de cinisme polític com el que he vist aquí aquestes 

darreres setmanes. En política les formes també són importants, són la manera que nosaltres 

diem als nostres amics, veïns o conciutadans el que estem disposats a fer per aconseguir les 

coses, són la manera en que nosaltres interpretem les regles del joc i en que diem als altres 

com s’han d’interpretar. El seu pacte, des del punt de vista de les formes, des del punt de vista 

de l’ètica, des del punt de vista de l’acord que en el seu dia tothom es va apuntar a signar 

contra el transfuguisme, fixi's bé que no parlo de cap concepte jurídic, sinó d’acords polítics. 

No sé si el seu pacte és ètic, ni si respon a la filosofia del Codi de Conducta de que tant hem 

parlat, però no és gens elegant per vostès i no pels que el signen. Les coses no es poden fer 

així, la política no s’ho mereix, ni tampoc els companys d’aquest Consistori, i sobretot la ciutat 

tampoc es mereix tornar a sortir a les pàgines dels mitjans de comunicació per un gest negatiu 

com és el trencament, de facto, del pacte contra el transfuguisme. També volem deixar 

constància de la poca elegància i poca visió política del Sr. Alcalde anunciant a la premsa el 

vot de grups municipals que no són el seu, quan encara no s’havia celebrat la Comissió 

Informativa i quedaven alguns serrells per tancar l’acord. També la manca de respecte del Sr. 

Alcalde anunciant el seu posicionament respecte l’ampliació de Mataró Parc en el seu primer 

acte electoral, quan aquest tema encara s’està discutint en una comissió creada pel Ple i el 

seu grup, hores d’ara, no ha manifestat cap posicionament tot i presidir-la i haver preguntat als 

altres quina era la seva. Per tot plegat, el nostre vot a aquests pressupostos no pot ser 

favorable. Ens abstindrem i no votem en contra perquè fem un gest i hem arribat a alguns 

acords, que esperem que es compleixin en els terminis pactats, i que a més de qüestions 

econòmiques tenen a veure amb comissions de seguiment importants que troben pendents de 

constituir-se, com la del Pla Estratègic Mataró 2022 o la Taula del Llibre Blanc de la Cultura, 

així com la constitució de la Comissió d’Ètica o l’estudi de viabilitat d’una piscina olímpica 

coberta. En suma perquè volem que la nostra ciutat tingui un pressupost que li permeti mirar 

al futur, tot i les mancances de la gestió de l’actual govern municipal.  

 

 

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

dona les gràcies a tothom encara que el seu vot sigui negatiu. És una oportunitat perquè la 

ciutadania tingui pressupostos per millorar els serveis i pel funcionament del dia a dia, 
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recordant que si no s’aprova aquest pressupost s’haurà d’aprovar algun molt similar perquè 

nomes es poden incrementar les despeses corrents si s’augmenten els ingressos corrents i 

les ordenances ja les hem aprovat. Recordar l’esforç dels serveis econòmics i recordar que 

també depenem de subvencions d’altres administracions que encara esperem. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a la votació del punt relatiu a 

l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2019: 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 7, corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

Vots en contra: 3,  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).   

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (3), corresponent als membres del grup municipal Esquerra 

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

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

als membres del grup municipal VOLEMataró (1), corresponent als 

membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i 

corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés (1). 

 

 

  

El senyor David Bote Paz, alcalde president, declara aprovat de manera inicial el pressupost 

de l’ajuntament per l’exercici 2019. Agraeix a tots els grups municipals que l’han fet possible. 

Gracies als regidors que han votat favorablement i als grups municipals que han facilitat la 

tramitació dels pressupostos amb la seva abstenció. No comparteixo evidentment la opinió ni 
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els arguments dels grups que han votat en contra però prenc nota de les seves critiques i 

aportacions. Els grups han fet un esforç per arribar a una entesa i ara correspon al govern 

aconseguir que els acords vagin endavant i seguir acostant posicions. Els acords que es 

tanquen amb els que pensen iguals son fàcils d’aconseguir, els acords difícils son aquells que 

s’aconsegueixen amb el que pensen molt diferent a traves de trobar punts d’entesa pel be 

comú, aquests pactes son els realment interessants. Dono les gràcies a l’equip econòmic per 

l’esforç que han fet per acomodar les propostes polítiques en capítols, xifres i partides. Agrair 

al Sr Jérez que ha dedicat moltes hores per a arribar a aquest punt. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20,25 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 

 

 

 

 

 


