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ACTA NÚM. 03/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE FEBRER DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de febrer 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) 
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’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) 
NÚRIA CALPE I MARQUET   REGIDORA    (CIU) 
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) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC-MES) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
DAVID LLOVERAS MIR REGIDOR (VOLEMataró) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 1 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)  
 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ REGIDOR                    (ICV-EUIA) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA NO ADSCRITA 
 
  
  
Excusen la seva assistència el Sr. Juli Cuéllar Gisbert, portaveu del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular i el Sr. Víctor 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 7 de febrer de 2019 

Òrgan: Alcaldia 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper 
dijous 7 de febrer de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1 Presa de possessió del Sr. David Lloveras Mir al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de 
Mataró. 

 
2 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019 
 
 
3  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
  
 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
4 Cessió de domini de la finca situada a la Ronda Rafael Estrany, 52 de Mataró. 
 
  
 CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 
 Direcció d’Ensenyament 
5 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte contra la segregació escolar. 
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 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 Servei d’Habitatge 
 
6 Ratificació del decret número 10449/2018, de 12 de desembre, de reconversió 

de l’actual “Comissió Especial Mixta per a Prevenir i Aturar els desnonaments” en 
“Comissió mixta d’habitatge". 

 
  
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’estratègia 

local per invertir en seguretat i prevenció a Mataró 
 
8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per 

promoure que Mataró esdevingui ciutat amiga amb la infància. 
 
9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

per impulsar un centre social per a les entitats de Rocafonda   
 
10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía per a un pla de prevenció del suïcidi i atenció al supervivent. 
 
11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per la 
prevenció, conscienciació, control i detecció de la ludopatia entre els i les joves a 
Mataró. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
  
12 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè es creïn webs 

personalitzades que donin una millor imatge, difusió i qualitat dels nostres centres 
culturals i monuments a la ciutat    

 
13 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre les obres al Passatge del Miró i el carrer de la Caseta de 
Cirera.  

 
14 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè adeqüin amb llum i una 

font el parc que hi ha davant del col·legi de Marta Mata.  
 
15 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s’optimitzin 

el servei i l’organització de la Policia Local de Mataró. 
 
16 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 

implementació de l’Ordenança d’animals de companyia.  
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17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els 

treballs d’actualització de l’Ordenança Municipal de Circulació. 
 
18 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre instal.lar un 

sistema per lligar les mascotes. 
 
 19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el primer punt de recàrrega COFAST 
 
20 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la cessió 

del Centre de Congressos del Tecnocampus i altres espais municipals. 
 
21 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la 

instal·lació d’elements reductors de la velocitat. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el funcionament dels parquímetres. 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el 

funcionament dels horts urbans del “Bon Recés”. 
 
24 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’actuació de Mataró davant els menors estrangers No acompanyats (MENAS) 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

la quantificació del deute reclamat a la Generalitat per les escoles bressol. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

de l’ordre del dia.  

 
 
 
1  - PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. DAVID LLOVERAS MIR AL 

CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
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INICI DE L’ACTE 
 
L’acte de presa de possessió del nou regidor, Sr. David Lloveras Mir, se celebrarà en el proper 
Ple ordinari del dijous 7 de febrer de 2019, a les 19 hores, al Saló de Sessions d’aquest 
Ajuntament. 
 
El Sr. David Lloveras Mir, estarà assegut a primera fila de públic, amb els seus 
acompanyants. 
 
La sessió plenària de caràcter públic es realitzarà d’acord amb el següent protocol: 
 

• L’alcalde president, l’Il·lm. Sr. David Bote Paz, dóna la paraula al Secretari General. 
 

• El Secretari de la Corporació llegeix la resolució de la Junta Electoral Central per la 
qual es lliura la credencial en què ha estat designat regidor de l’Ajuntament de Mataró 
el Sr. David Lloveras Mir, per estar inclòs en la llista de candidats presentada per 
VOLEMataró a les eleccions locals del 24 de maig de 2015, en substitució per renúncia 
de la Sra. Anna Maria Caballero Sancho, i prèvia renúncia anticipada del Sr. Miquel 
Enric Diaz Rodríguez. 

 
• Tot seguit l’Alcalde, demana al Sr. David Lloveras Mir que s’acosti a la presidència, 

pregant als regidors/regidores que es posin a peu dret. 
 

• A continuació el Secretari de la Corporació procedeix a llegir la fórmula preceptiva: 
 

“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT 
DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I L’ESTATUT COM A 
NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA”. 

 
• El Sr. David Lloveras Mir respon:  Per imperatiu legal prometo acatar la Constitució. 

 
• Seguidament, l’Alcalde president li dóna la benvinguda i li col·loca a la solapa l’escut 

de la Ciutat. 
 

• A continuació el regidor Sr. David Lloveras Mir, ocuparà el lloc al seu escó. 
 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu al Sr. Lloveras Mir que és un honor poder 

servir la nostra ciutat i poder fer-ho contribuint a millorar, tant com sigui possible, la vida de 

tots els veïns. Li desitjo que en gaudeixi i que treballi amb responsabilitat. Segur que en 

aquesta sala sabrem trobar la manera de contribuir plegats al progrés i a la millora de la 

nostra estimada i gran ciutat. 

Un cop el Sr. Lloveras ha pres possessió del seu càrrec, ha arribat l’hora de començar amb el 

desenvolupament de l’ordre del dia.   
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2  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL DIA 17 DE GENER DE 2019 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
3  DESPATX  OFICIAL 
 

• No hi han assumptes a tractar. 

 

 

DICTAMENS 
 

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

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
 
4  -  CESSIÓ DE DOMINI DE LA FINCA SITUADA A LA RONDA RAFAEL 

ESTRANY, 52 DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
“L’Ajuntament de Mataró és titular de la següent finca: 
 
URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal amb front a la ronda Rafael Estrany, de 
Mataró, amb una superfície de set mil cinc-cents metres quadrats (7.500,00 m2). LIMITA: Al 
NORD, amb finca de la que s’ha segregat; al SUD amb la finca urbana situada a la ronda de 
Rafael Estrany, núm. 16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; a l’EST amb la 
riera de Sant Simó, mitjançant la finca urbana que afronta a la ronda de Rafael Estrany núm. 
16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; i a l’OEST amb la ronda de Rafael 
Estrany.  
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TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, per certificat d’acta d’ocupació directa-
aprofitament urbanístic, de 15 d’octubre de 2009. 
 
VALORACIÓ: 768.000,00 euros.  
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les finques amb referència cadastral 
4303211DG5040S0001OM i 4303212DG5040S0001KM. 
 
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al volum 
3.824, Llibre 408 de Mataró, Foli 41, finca 18.356.  
 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va manifestar el seu interès a 
l’Ajuntament de Mataró, mitjançant ofici de data 8 de novembre de 2018, en que li fos cedit el 
domini per part del Consistori d’una part de la finca municipal de 14.472,85 metres quadrats 
ubicada a la ronda Rafael Estrany, núm. 52 de Mataró. 
 
Així, en virtut de converses prèviament mantingudes entre ambdues Administracions, la 
Generalitat va demanar a l’Ajuntament de Mataró que es segreguessin de la finca original 
7.500,00 metres quadrats per efectuar una posterior cessió de domini sobre la finca 
segregada resultant a favor de la pròpia Generalitat. La finalitat d’aquesta cessió de domini és 
la construcció d’un edifici destinat a acollir el futur Institut d’ensenyament secundari Cinc 
Sènies i el posterior desenvolupament en el mateix de l’activitat docent (el servei educatiu es 
presta en l’actualitat en uns mòduls provisionals que es van instal·lar en una part de la finca 
matriu en virtut d’una cessió d’ús en el seu dia realitzada a favor de l’Administració 
autonòmica).  
 
La inscripció registral de la operació de segregació i de la descripció de reste ja és efectiva, de 
tal manera que ja existeix la finca nova independent de titularitat municipal que és objecte de 
la cessió de domini pretesa per la Generalitat.  
 
La parcel·la de referència consisteix en un equipament educatiu i té la qualificació de bé 
patrimonial. 
 
Es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex I. 
 
El nou institut serà projectat i construït íntegrament pel Departament d’Ensenyament, o bé per 
un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el mateix 
haurà d’efectuar-la únicament el referit Departament.   
 
Així, l’Ajuntament de Mataró cedirà a la Generalitat de Catalunya el domini del solar de 
referència qualificat com a bé patrimonial amb la finalitat que l’Administració Autonòmica 
realitzi les obres de construcció corresponents per tal que posteriorment s’exerceixi l’activitat 
educativa. 
 
Consten a l’expedient les dades relatives a la identificació de la finca, la seva qualificació 
urbanística i patrimonial, el seu estat de càrregues, i la seva situació física i valoració. 
 
Tanmateix s’ha emès un informe jurídic i consta un informe de la Direcció municipal 
d’Ensenyament que, d’acord amb l’ofici de data 8 de novembre de 2018 prèviament dirigit per 
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la Generalitat a aquest Ajuntament, justifica la necessitat de cedir el domini de la finca de 
referència a favor de la Generalitat de Catalunya per tal de construir un edifici destinat a acollir 
el futur Institut d’ensenyament secundari Cinc Sènies i el posterior desenvolupament en el 
mateix de l’activitat docent. 
 
Resulten d’aplicació, el Títol III del Codi Civil de Catalunya, l’article 211 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003 (Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya) i l’article 49 i 
següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals a 
Catalunya. 
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, si s’escau, l’adopció dels següents Acords: 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament el domini a favor del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, del bé patrimonial de titularitat municipal qualificat com a 
equipament educatiu que es descriu a continuació (lliure de càrregues i servituds) per a la 
construcció d’un edifici destinat a acollir el futur Institut d’ensenyament secundari Cinc Sènies i 
el posterior desenvolupament en el mateix de l’activitat docent, competència de l’Administració 
Autonòmica: 
  
URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal amb front a la ronda Rafael Estrany, de 
Mataró, amb una superfície de set mil cinc-cents metres quadrats (7.500,00 m2). LIMITA: Al 
NORD, amb finca de la que s’ha segregat; al SUD amb la finca urbana situada a la ronda de 
Rafael Estrany, núm. 16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; a l’EST amb la 
riera de Sant Simó, mitjançant la finca urbana que afronta a la ronda de Rafael Estrany núm. 
16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; i a l’OEST amb la ronda de Rafael 
Estrany.  
TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, per certificat d’acta d’ocupació directa-
aprofitament urbanístic, de 15 d’octubre de 2009. 
VALORACIÓ: 768.000,00 euros.  
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les finques amb referència cadastral 
4303211DG5040S0001OM i 4303212DG5040S0001KM. 
 
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al volum 
3.824, Llibre 408 de Mataró, Foli 41, finca 18.356.  
 
 
SEGON.- La construcció de l’edifici que acollirà l’institut podrà ser duta a terme per la pròpia 
Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació 
del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-la únicament el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   
 
TERCER.- Anotar les corresponents modificacions a l’Inventari Municipal de Béns. 
 
QUART.- Establir que la cessió de domini del solar es faci en les següents condicions:  

 
1) Finalitat: La finalitat de la cessió de domini del terreny és la construcció d’un edifici 

destinat a acollir el futur Institut d’ensenyament secundari Cinc Sènies i el posterior 
desenvolupament en el mateix de l’activitat docent per part del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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2) En el cas que la finca cedida no es destini a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixi de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de 
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 
termes que resulten de l’art. 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

 
3) La finca, el domini de la qual es cedeix a la Generalitat, no tindrà cap condicionant 

mediambiental, i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i 
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i conducció 
de gas –en cas de disposar-ne-, i els vials que delimiten amb el solar tindran 
pavimentada la calçada i encintades les voreres. Pel cas que fos necessària la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia, s’ubicarà fora del recinte escolar. A 
tal efecte, l’Ajuntament de Mataró es compromet a realitzar les actuacions pertinents 
per dotar les potències necessàries al respecte. 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí 
pel Departament d’Ensenyament sense cap cost o càrrega per aquest i eliminant 
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 
 

4) La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la 
construcció del centre, en base a l’article 103 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, 
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial 
interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per a 
l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per 
als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.  
Per tal de fer efectiu aquest acord caldrà habilitar la subvenció municipal corresponent 
de dites taxes acreditades. 
 
 

CINQUÈ.- Suspendre l’executivitat del present Acord fins que tingui lloc la superació del tràmit 
d’exposició pública en el procés de cessió gratuïta del domini de la finca. 
  
SISÈ.- Facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i al Regidor Delegat de Serveis Centrals, 
per tal que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui signar la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present Acord.  
 
SETÈ.- Notificar el present Acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a la Direcció municipal d’Ensenyament, al Servei d’Urbanisme, al Servei de 
Llicències i al Servei d’ingressos.” 
 

 

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

celebra la cessió del terreny al Departament d’Ensenyament. Celebrem que sigui una realitat 

aquest institut perquè està molt bé que hi hagi infraestructures i instal·lacions de ciutat al barri 

de Rocafonda. Malgrat el que algú pugui pensar, els veïns de la zona veiem com cada 
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matí/migdia pugen i baixen autobusos plens de nois que venen al barri des de la resta de la 

ciutat. Tenir aquesta instal·lació al costat d’una altra no tan agraïda, com el dipòsit de la grua, 

per a nosaltres és un motiu de celebració. Ja ho vam defensar en el moment de l’aprovació i 

ho continuarem fent. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, excusa la no assistència al ple del Sr. Cuéllar per 

motius de salut, així com del Sr. Paramés, que també ahir li va comunicar que no podria 

participar al ple d’avui per raons de salut. 

Abans, al despatx oficial, he oblidat comunicar a tots els regidors que el Sr. Juncadella, que 

recordaran ara fa uns plens el vam nomenar fill adoptiu de la nostra ciutat, malauradament va 

morir ahir. Informarem tots els regidors de l’hora i el lloc del funeral i plantejarem el mètode de 

reconeixement més oportú. 

 

 

 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 

DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 

 

5 -  APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL PACTE 

CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“Relació de fets 
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Amb data de 28 de desembre de 2018, el Síndic de Greuges va trametre carta a l’Alcalde de 
Mataró en la qual li manifesta que des de la sindicatura ha promogut un procés de treball, que 
ha comptat amb la participació, entre d’altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un 
document que contingui propostes d’actuacions concretes, clares i viables, fonamentalment a 
desenvolupar per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’aprofitament dels marges d’actuació disponibles que ens ofereix l’actual ordenament jurídic, i 
que estableix un mètode de treball posterior per fer el seguiment i avaluació de la 
implementació de les diferents actuacions previstes. En la mateixa comunicació hi adjunta el 
document de Pacte contra la segregació escolar que ve signat pel Síndic i pel Departament 
d’Educació.  
 
El Síndic explica que per garantir l’impuls institucional al Pacte, atès que les administracions 
locals tenen un paper fonamental en la planificació educativa, i la seva intervenció és bàsica 
per combatre la segregació escolar, és molt important la seva implicació i per tant sol·licita la 
participació de l’Ajuntament de la ciutat en la signatura del Pacte. 
 
Els compromisos que es deriven d’aquesta adhesió s’expliquen a l’apartat 5 del document i 
són els següents: 
 
1.- En els àmbits d’actuació de l’administració local, contribuir, en col·laboració amb el 
Departament d’Educació, en l’aplicació de les mesures contingudes en el Pacte. 
 
2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si s’escau, quan abordin aspectes 
relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o amb el propi municipi. 
 
El document PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR conté 9 àmbits d’actuació dels 
quals es deriven 30 actuacions concretes, amb indicació dels actors promotors, dels actors 
implicats i amb la corresponent temporalització. Així mateix cada actuació compta amb els 
indicadors d’avaluació. 
 
El document preveu també els compromisos dels agents educatius i socials, de les 
administracions locals, del Departament d’Educació de la Generalitat i del Síndic de greuges, 
així com les mesures de seguiment. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals correspon 
al Ple municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte contra la segregació escolar.  
 
Segon.- Tramitar la signatura d’aquest Pacte.” 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, comença donant la benvinguda al Sr. David 

Lloveras.  

Pel que fa al tema que ens ocupa, malgrat certes limitacions del Pacte, el Síndic analitza una 

realitat que cal combatre, la segregació, i també avança en el consens sobre l’educació entre 

les diferents forces polítiques. No és el Pacte que voldríem, però assenyala el problema i 

aporta algunes solucions. En tot cas, s’ha de continuar treballant en la línia de proposar 

mesures concretes per a Mataró en el marc d’aquest Pacte. És per això que el meu vot serà 

afirmatiu. 

 

 

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

la benvinguda al Sr. David Lloveras. 

Pel que fa a l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar, cal reconèixer que el Pacte 

elaborat pel Síndic de greuges ha aconseguit posar damunt la taula dues coses:  

En primer lloc, el problema escolar que es viu dia a dia a les aules i centres educatius i, en 

segon lloc, que es parli de segregació. 

Cal dir que, tot i que s’exposen tot un seguit de propostes, considerem que les mesures 

recollides no són suficients, bàsicament perquè cap d’elles disposa d’un pressupost assignat 

per portar-les a terme, cosa que és un tema clau. L’experiència ens demostra que sense cash 

no hi ha canvi real.  

Tot i que el Pacte contempla l’augment de partides pressupostàries, això és tan sols 

l’expressió d’una voluntat sense concrecions clares perquè el Pacte esdevingui efectiu. Les 

propostes que es fan no van a l’arrel del problema, que és estructural, i no han estat pactades 

amb tots els agents que fa anys que lluiten contra la segregació escolar. Per exemple, no ha 

comptat amb la CGT.  

Nosaltres considerem que el Pacte comporta implícitament el reconeixement de la LEC, com 

el marc d’acció vàlid en la lluita contra la segregació, però aquesta llei, malgrat atorgar un 

major marge en aquesta lluita i que han desplegat els diferents governs de la Generalitat, no 
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dimensiona la segregació social com es mereix, com un dels problemes que suposen un 

major llast en el sistema educatiu català. I Mataró no és aliena a aquest problema.  

Sumar-se al Pacte també significa legitimar la doble xarxa educativa. No s’entreveu cap 

intenció de minvar el poder de la concertada ni de limitar-ne els privilegis. Si bé es parla de 

més control sobre les males praxis de les escoles de titularitat concertada i de més nivell de 

corresponsabilitat, això acaba traduint-se en una major dotació econòmica de les concertades 

que acceptin alumnat en situacions més desfavorides. Acceptar això per a nosaltres significa 

legitimar el pagament de quotes de la gran majoria d’alumnes de la concertada, malgrat que 

el sistema ha d’assegurar la gratuïtat del servei 

Davant d’això, s’ha de prioritzar la desconcertació de les escoles elitistes i oferir la possibilitat 

d’integrar-se dins del sistema públic a aquelles escoles concertades compromeses amb una 

escolarització concertada de tot l’alumnat. No s’ha de mercantilitzar l’educació. Alhora, el 

Pacte no qüestiona la lliure elecció de centre, un tema important per a nosaltres. 

Al document es parla de preveure la informatització del procés de preinscripció per mitjà d’una 

oficina electrònica i de desglossar les funcions de les oficines municipals d’escolarització, de 

les taules mixtes de planificació, entre d’altres, per tal de combatre la segregació escolar.  

Una vegada més, tots aquests propòsits semblen més una declaració de bones intencions 

que no pas mesures concretes i contundents. Tot allò que no siguin directrius clares de 

l’Administració municipal queda supeditat a debats interminables i a la creació de comissions 

estèrils.  

Davant d’això, el Pacte no garanteix que les OMEs controlin tot el procés de matriculació. Això 

significa no intervenir sobre un dels elements que més segregació generen, el control per part 

de les escoles i del procés. És molt important que les OMEs centralitzin el procés, tal com 

s’havia fet anys enrere a la nostra ciutat. Això suposaria un avenç inestimable en la lluita 

contra la segregació.  

També cal dotar-nos de més recursos, sobretot de personal i de protocols actualitzats. Cal 

assegurar, per exemple, l’acompanyament individualitzat i de qualitat a les famílies més 

vulnerables, com a mínim. Cal augmentar de recursos aquelles escoles amb entorns més 

desafavorits per igualar punts de partida. 

Per tot plegat, nosaltres defensem una xarxa d’educació pública laica i gratuïta des de l’escola 

bressol fins a la universitat, que inclogui el temps del migdia i els espais de lleure i d’esports 

en l’ensenyament primari.  

Un pacte emparat en una llei que vetlla per la supervivència de l’educació privada no és 

garantia quan els recursos són finits. La inversió en l’escola concertada suposa menys 
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finançament per a l’escola pública. Entenem que on destinin els recursos ha de garantir que 

totes les escoles estiguin en condicions de lluitar contra la segregació.  

Per tot això el nostre vot serà negatiu. 

 

 

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

anuncia el seu vot favorable.  

No obstant això, ens hagués agradat que a l’expedient s’hagués fet constar l’esforç que han 

fet les famílies de la nostra ciutat durant molts anys en la lluita contra la segregació escolar. 

Estem en moments de baixada demogràfica, però en els moments del baby boom centenars 

de famílies es quedaven fora de l’escola triada perquè aquesta ciutat va decidir que feia una 

reserva de cinc alumnes per classe en lloc de dos com feia la majoria. Se’ls ha de reconèixer 

aquest esforç als ciutadans. 

D’altra banda, recordo que el Síndic de Greuges va fer dos informes en aquest sentit. Un d’ells 

feia referència a la segregació escolar dintre de la pròpia escola pública a Barcelona, entre 

barris rics i barris pobres. El fet de tenir una doble xarxa, com tenim a Catalunya, pública i 

publicoconcertada, no té per què ser atacat. A Mataró hi ha escoles públiques que 

segurament suposen una despesa major en extraescolars i menjadors (amb aliments de 

proximitat, ecològics...), que alguna concertada d’alguns barris de la ciutat.  

Tampoc hem tingut clar mai quins fruits ha donat l’esforç que va fer la ciutadania al seu 

moment, perquè mai no hem tingut aquest retorn. Però sí volem que es reconegui l’esforç de 

moltes famílies de la nostra ciutat en moments de màxima demanda d’escolarització infantil. 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, manifesta que la lluita 

contra la segregació escolar ha sigut, és i serà una de les prioritats del seu grup. Després de 

la crisi econòmica, i per les retallades patides, cal recuperar la inversió en polítiques 

d’infància, i un dels pilars d’aquesta política és la lluita contra la segregació. 

D’altra banda, volem agrair tota la tasca dels professionals del món educatiu que, davant la 

manca de recursos, han seguit treballant per poder desenvolupar la seva tasca. Anomeno 

alguns exemples de la lluita: Laia l’Arquera, Antonio Machado, Puig i Cadafalch o Thos i 

Codina, sense menysprear les altres escoles.  
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Aquesta lluita fa que Mataró sigui un exemple de capitalització educativa a la comarca. La 

implicació municipal en la planificació de l’oferta de places, la reducció de ràtios, etc., són 

tasques que ajuden a revertir la segregació escolar. És per això que el nostre vot serà 

favorable a l’adhesió al Pacte. 

Finalment, l’escola no ha de ser l’únic eix vertebrador per erradicar d’una vegada per totes les 

desigualtats socials. 

 

 

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

Ciudadanía, felicita el Sr. David Lloveras per la seva incorporació al ple. 

Nosaltres estem absolutament en contra de la segregació, fins i tot pensem que el Pacte és 

limitat. Falta pressupost per passar de la teoria a la pràctica i, en aquest sentit, pensem que la 

lluita contra la segregació va més enllà de mesures mecàniques. Calen mesures proactives, 

amb més permeabilitat i integració social efectiva. 

És per això que nosaltres no hi votarem a favor i ens hi abstindrem. 

  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  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 VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), i  corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) corresponent a la regidora no 

adscrita Sarai Martínez Vega (1). 

Vots en contra: 1,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  
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Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal de Plataforma per Catalunya (1) 

 

 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

SERVEI D’HABITATGE 

 

6 -  RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 10449/2018, DE 12 DE 

DESEMBRE, DE RECONVERSIÓ DE L’ACTUAL “COMISSIÓ ESPECIAL 

MIXTA PER A PREVENIR I ATURAR ELS DESNONAMENTS” EN 

“COMISSIÓ MIXTA D’HABITATGE". 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent: 

 
 
“Per decret número 10449/2018, de 12 de desembre, l’Alcalde de Mataró va acordar el 
següent:  
 

Assumpte: “Comissió Especial Mixta per a Prevenir i Aturar els desnonaments” en 
“Comissió mixta d’habitatge” 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada l’1 de desembre de 2011, aprovà per 
unanimitat una Proposta de Resolució en la qual es declarà Mataró ciutat activa en la 
prevenció dels desnonaments i la defensa del dret de l’habitatge i es recollí la voluntat de 
continuar implantant mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments. 
Entre aquestes mesures, es troba la de crear, amb caràcter d’urgència, de la comissió 
especial mixta integrada per representants dels grups municipals amb representació en 
aqueix Consell Plenari, associacions d’afectats i altres organitzacions socials coneixedores 
de la problemàtica vinculada als desnonaments de famílies en situació d’insolvència 
sobrevinguda i involuntària.  

Per raó del caràcter d’urgent de la Proposta i la unanimitat en l’esmentat acord es 
determinà la creació de la dita comissió mitjançant decret d’Alcaldia, subjecte a ratificació 
pel Ple municipal. Aquest acord es feia efectiu mitjançant Decret d’Alcaldia número 
648/2012, de 25 de gener, de creació de la comissió anomenada “Comissió especial mixta 



 17

per prevenir i evitar desnonaments” i d’aprovació de llur normes de funcionament i en el 
qual es proposà la delegació de designació de llurs membres a favor de l’Alcalde.  

L’objecte de la Comissió es definia com a “estudiar les mesures a emprendre a nivell 
municipal per tal de prevenir i evitar els desnonaments així com buscar alternatives que els 
evitin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades”. 

Durant els seus anys de funcionament, la Comissió ha estat un instrument fonamental per 
a la informació, el diàleg i la concertació de les polítiques d’habitatge amb aquells actors 
que tenen una incidència clau en la definició de l’escenari que aborden les polítiques 
d’habitatge al municipi. 

Malaudarament, cinc anys després de la creació de la Comissió persisteixen els 
problemes que van portar a la seva creació. Ara bé, al mateix temps, la Comissió ha estat 
testimoni del caràcter complex i interconnectat de les polítiques d’habitatge que l’ha portat 
a debatre temes diversos que s’allunyen del nucli temàtic inicial. Ha quedat de manifest 
que la lluita contra els desnonament no pot ser tractat únicament des de la perspectiva de 
l’emergència sinó que ha d’abordar-se des d’un abordatge integral de les polítiques 
d’habitatge (les noves formes d’accés a l’habitatge, la rehabilitació i el manteniment del 
parc d’habitatges, les polítiques d’accés a l’habitatge, el control del bon ús de l’habitatge, 
etc.). Aquestes actuacions no disposen d’un espai per a la consulta i la concertació de 
polítiques amb la ciutadania, especialment necessari en un àmbit com el de l’habitatge on 
les actuacions per a la garantia del dret a l’habitatge són compartides per diversos agents.  
A més, manca un espai de consulta i participació vinculat al seguiment de la 
implementació del Pla Local d’Habitatge 2018-2023. 

En virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
regulació de les bases del règim local i la resta de normes vigents,  

RESOLC: 

Primer.- Reconvertir l’actual “Comissió Especial Mixta per a Prevenir i Aturar els 
desnonaments” en “Comissió mixta d’habitatge” sota la fórmula jurídica d’una comissió de 
seguiment segons regula l’article 29 del reglament de participació de l’Ajuntament de 
Mataró, amb la següent denominació, objecte, objectiu, naturalesa composició, i 
funcionament 

Denominació: 

COMISSIÓ MIXTA D’HABITATGE 

Objecte: 

La comissió es defineix com un espai de  coordinació i concertació amb agents locals i 
ciutadania per al desenvolupament de la  política municipal d’habitatge i la garantia 
efectiva del dret a l’habitatge a la ciutat de Mataró. Tindrà per objecte el seguiment de les 
actuacions previstes en el Pla Local d’Habitatge, la informació sobre les actuacions de 
l’Ajuntament en matèria d’habitatge, el debat de propostes de millora, i la coordinació 
d’actuacions entre els agents que intervenen en l’àmbit de l’habitatge. 

 

Objectiu 
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1. Esdevenir un observatori permanent a la Ciutat de les necessitats en l’àmbit de 
l’habitatge 

2. Vetllar pel bon funcionament dels serveis i les actuacions de l’Ajuntament en matèria 
d’habitatge i pel seguiment de les actuacions recollides al Pla Local d’Habitatge.  

3. Ser propositiu en l’àmbit d’actuació de la comissió. 

4. Promoure la màxima participació de les entitats, organitzacions i usuaris dels serveis en 
l’àmbit de l’habitatge 

5. Donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions i serveis municipals que 
treballen en aquest àmbit. 

Naturalesa: 

Òrgan municipal de caràcter complementari, de vocació temporal, de participació sectorial, 
de caràcter consultiu. 

  

Vinculació: 

En primera instància, la comissió estarà vinculada al Consell Municipal de Benestar Social, 
si bé podrà reportar a altres consells sectorial o territorials en funció dels temes que 
s’abordin.  

Composició: 

- Un/una representant de cada grup municipal 

- El regidor/a que ostenti les competències delegades d’habitatge 

- El regidor/a que ostenti les competències delegades d’urbanisme i aquell/a que ostenti la 
presidència de PUMSA  

- El Defensor del Ciutadà 

- Un/una representant del Col·legi d’Advocats de Mataró 

- Un/una representant de la delegació del Maresmes del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
tècnics, i Enginyers d’Edificació de Barcelona.  

- El Jutge/Jutgessa Degà dels Jutjats del Partit Judicial de Mataró o substitut/substituta 

- Un/una representant de les associacions i entitats següents: 

� Representants de plataformes ciutadanes de suport a persones en 
situació d’emergència habitacional 

� Creu Roja 

� Càritas 

� Conferències de Sant Vicenç de Paül 

� Cambra de la Propietat Urbana 

� Unió de cooperadors de Mataró 

� Federació d’Associacions de Veïns de Mataró 

- Representants dels principals bancs i caixes amb seu a Mataró 
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- Representants dels administradors de finques i agents de la propietat immobiliària que 
operen en el municipi 

- Un/una representant del departament de Benestar Social 

- Un/una representant de PUMSA  

- Un/una representant de l’Oficina Local d’Habitatge 

- Un/una representant del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament. 

- Altres representants que es consideri oportú per la pròpia Comissió una vegada 
constituïda.  

  

Funcionament: 

Seran d’aplicació les normes generals d’òrgans col·legiats del Reglament Orgànic 
Municipal i el de Participació Ciutadana, amb les següents peculiaritats: 

- Quòrum de constitució: majoria simple dels seus components. 

- Quòrum per adopció d’acords: majoria simple 

- Lloc i periodicitat de les sessions: les que s’indiquin en cada cas a les convocatòries previ 
debat en el si de la Comissió 

- Presidirà la Comissió: Regidora Delegada d’Habitatge, qui podrà delegar la presidència en 
qualsevol dels membres de la Comissió. 

- La pròpia comissió nomenarà un secretari/secretaria qui s’encarregarà d’aixecar actes de 
les reunions que es realitzin. 

- En el sí de la comissió es podran crear grups de treball i de seguiment dels acords que 
s’adoptin.  

- Aquesta organització, serà ratificada per l’Alcalde i se’n donarà compte al Ple. 

  

Durada: 

La Comissió s’extingirà un cop finalitzat el termini d’execució del Pla Local d’Habitatge.  

 

Segon.- Ratificar el precedent acord pel Ple de la Corporació i proposar la delegació de la 
designació dels membres del Consell a favor de l’Alcalde. 

 

Tercer.- Mantenir en els seus càrrecs a la presidenta, vicepresident, secretari i vocals de 
l’actual Comissió Mixta.   

Quart.- L’acord de ratificació del Ple, es publicarà en el Butlletí oficial.” 

 
 
Atès que correspon ara al Ple de l’Ajuntament Ratificar aquesta resolució,  
 
Proposo al Ple la ratificació del contingut del decret 10449/2018, de 12 de desembre, de 
l’Alcalde de Mataró.” 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

admet que la comissió es va crear el 2001 contra els desnonaments i es va crear per donar 

resposta a una situació d’emergència habitacional que no ha minvat, sinó que ha augmentat i 

s’ha cronificat. Les causes persisteixen i cal enfocar-ho des d’una perspectiva global de 

política d’habitatge.  

Ara bé, de poc servirà que canviem el nom de la comissió, si el pressupost municipal no dona 

els recursos necessaris per atendre les necessitats actuals. Nosaltres ja vam manifestar que 

sense una inversió sostinguda de 3 milions d’euros anuals serà molt difícil revertir l’actual 

dinàmica d’exclusió i d’especulació. 

Cal intervenir en el mercat de l’habitatge de compra i, sobretot, en el lloguer, que s’ha disparat 

en els últims dos anys; dotar la ciutat d’un parc públic d’habitatge accessible a tothom, acabar 

amb la xacra dels pisos buits i donar un ús social als habitatges de la ciutat. És a dir, entendre 

l’habitatge com un dret a l’abast de tothom i no com una mercaderia. De poc servirà crear la 

comissió si l’urbanisme municipal continua afavorint un creixement municipal especulatiu amb 

promocions d’alt standing.  

Tot i així, hi votarem favorablement. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que la comissió 

mixta és una eina que en els últims anys ha esta més informativa que no pas participativa o 

proactiva.  

Aprofitem aquest ple per sol·licitar un bon pla d’acció i un bon full de ruta liderats des de 

l’Ajuntament i l’Administració local, amb les entitats compromeses amb aquesta finalitat. És a 

dir, cal que la comissió sigui operativa i un referent. Esperem que es porti a terme la carta de 

compromís proposada en aquest ple pel nostre grup i que ha comportat un treball comú en 

altres òrgans. Però sobretot s’ha de convertir en un document marc que permeti avançar amb 

els agents immobiliaris, API’s, etc., que permetin sumar habitatge a les borses de lloguer amb 

preus disponibles i assequibles per als ciutadans de Mataró, cosa que de moment no s’ha fet 

clarament. Hem de fugir de documents marc que no són efectius, hem d’entomar el problema 

tan greu com és el de l’habitatge, que ha passat d’un dret a la perversió del sistema d’un 

objecte de mercat només apte per a uns quants. Estem veient com proliferen els anuncis de 

lloguer d’habitacions i, fins i tot, com els pisos massificats tornen a l’actualitat.  
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Com a grup d’esquerres lluitarem amb força per revertir la situació, pensant en les persones, 

les famílies i els menors de la ciutat. No oblidem que Mataró patirà 59 desnonaments en 

aquest trimestre.  

La desigualtat no es pot normalitzar a la ciutat. Un habitatge equival a la dignitat d’una 

persona o família, per això sol·licitem i demanem a aquest ple que si us plau es posi en marxa 

ja i que la comissió mixta sigui una eina real. 

Finalment, també dono la benvinguda al meu company David Lloveras. Estem orgullosos que 

avui sigui aquí. 

 

 

 

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

Ciudadanía, anuncia el seu vot favorable.  

El problema de l’habitatge està dins del problema bàsic de Mataró, i és que és una ciutat amb 

molts problemes, que té els pitjors indicadors. Mentre no afrontem el nucli dels problemes, que 

és tenir una ciutat dinàmica, que generi oportunitats, amb més ocupació de qualitat, etc., fem 

el que fem no canviarà la situació. 

 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, dona la 

benvinguda al Sr. David Lloveras.  

Espero que no sigui només un canvi de nom. El nostre grup i jo mateixa sabem quant ha 

costat tirar endavant els projectes en l’àmbit de l’habitatge. És un problema greu que va més 

enllà de la mera necessitat d’habitatge, ja que implica pobresa, etc. El que hem de fer tots és 

posar-nos d’acord perquè aquestes taules siguin eficients. Ara tenim recursos i projectes, és el 

moment de fer crítica constructiva. I no hem de tenir només una visió unívoca, sinó que hem 

de treballar des de diferents àmbits, perquè és un tema d’urbanisme sociològic. Aboquem-hi 

tots els recursos, perquè el paper per si sol no va enlloc. Ara tenim una oportunitat i hem de 

posar-hi tots els esforços i buscar consensos que reverteixin en la ciutat. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

  

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

7   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE L’ESTRATÈGIA LOCAL PER 

INVERTIR EN SEGURETAT I PREVENCIÓ A MATARÓ 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de 

resolució següent: 

 
“Ja a principis de mandat alertaven de la segregació i possible concentració de pobresa que 
es concentraven en els nostres barris, son varis,  els motius urbanístics i el context 
socioeconòmic que han portat a aquesta situació dins de la ciutat de  Mataró. Així ho recull 
l’estudi portat a terme per aquests ajuntament. 
 
A Mataró es jubilen en els propers dos anys al voltant d’una vintena de policies, aquests 2019 
hi ha previstes segons fons sindicals unes 15 jubilacions, l’any 2018 han deixat d’exercir 6 
efectius sense cap relleu. En un Mataró que creix dia rere dia, recorden que habiten al voltant 
127.000 ciutadans. Segons l’últim decret aprovat pel congres el desembre passat encara més 
policies es podien acollir a aquestes pre-jubilacions. Punt tractat en la última junta de 
portaveus de forma majoritaria. 
 
Mataró es una ciutat relativament segura segons estadístiques i destí de molts policies que 
així ho manifesten. Però cal reconèixer l’infradotació i les incidències ocorregudes en 
determinats espais de la ciutat, on es necessita un reforç policial sens dubte, sense oblidar la 
resta de zones locals. 
 
Al llarg d’aquests any han estat moltes les queixes, per la absència del policia de barri, 
dificultat per que la policia doni resposta immediata els caps de setmana, entenen, que per 
manca d’efectius, alt nivell de baixes dins del cos i l’últim no cobrir les places vacants. Els 
veïns a tots els barris es queixen del següent;  trucades de caps de setmanes als cossos de 
seguretat, i veïns que no son atesos, o que la policia arriba amb molt de retard. Mataró el cos 
de policia i sobre tot la ciutadania ha de  tenir garantida la seguretat, els professionals;  es 
mereixen treballar amb dignitat, recursos i atesos per l’ajuntament (una administració pública 
garantidora). Cosa que s’incomplia habitualment. Fa dos anys van viure en aquests consistori 
una de les concentracions protesta mes sorollosa i multitudinària, va ser la del cos de policia 
municipal. Una de les queixes i preocupacions era la del clímax laboral i el estrés. No tenim 
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coneixement de com s’aborda el tema i quines solucions s’han donat?. (Malgrat haver 
sol·licitar l’informe psicològic realitzat a petició del propi sindicat, el govern, no sap...no 
respon...). 
 
El segon tema que ens té molt preocupats es de la previsió de les jubilacions aquests any 6 
agents menys circulen pels nostres carrers, comunitats, barris i/o escoles. Una pèrdua  
preocupant per part de l’ajuntament i del propi estat. Saben que s’han donat alguns passos 
insuficients a dia d’avui, també coneixent que portar a terme el procés de formació i selecció 
per preparar unes oposicions equival a uns 18 mesos.  
Es hora de cobrir places, modernitzar i actualitzar el cos local amb una representació real de 
la societat, es a dir, una policia multicultural i en un nombre suficient com per mantenir l’ 
eradicació de la violència i contribuir a la convivència i el bon enteniment. 
 
Una policia coordinada amb tots el agents socials, agents cívics, per encaminar des de 
diferents fronts la recuperació i millora social dels barris. Compaginant prevenció amb 
eradicació de la delinqüència per una banda i trobar estratègies i plans d’acció per acabar 
amb la desigualtat,  des de el consistori i serveis socials. Establint línees d’actuació sobre les 
diferents zones vulnerables i/o conflictives. La situació ha esclatat recentment amb els últims 
actes delictius agressions sexuals, robatoris i fins i tot un tiroteig al carrer. 
 
Invertir des de l’ajuntament en prevenció en dotació econòmica per la creació de agents cívics 
i educadors al carrer ha de ser una realitat. Aquestes inversions son dissuasòries apropen a la 
gent, es fa pedagògic i sobre tot  
 
Dificulta que en determinats barris més vulnerables i amb menys riquesa es creï segregació,  
que afavoreix la venda de drogues, la delinqüències, “ el menuder”, també ajuda en la lluita 
contra les màfies. Garanteix la seguretat de la gent i sempre es una inversió en futur, com diu 
un amic nostre;-“ invertir en educació i prevenció avui, es reduir despesa triple en repressió 
després”. 
 
Atès tot l’exposa’t cal que l’ajuntament faci un esforç reculli les necessitats i amplií l’ inversió 
econòmica, també accepti les peticions fetes per les diferents entitats i AAVV de la ciutat. 
Treballant intervencions socials a tres bandes, policia i seguretat, agents cívics, serveis 
socials i ajuntament. 
 
Es per tot l’exposa’t que sol·liciten al Govern els següents acords: 
 

1. Presentar de manera urgent i amb calendari la cobertura de les jubilacions 
d’aquests 2018, 2019 i futures immediates. Presentar-nos un pla d’acció, 
formació i previsió que doni resposta a les necessitats actuals i previsibles de 
Mataró. 
 

2.   Treballar per fer unes campanyes informatives d’  espai públic i seguretat que 
motivi als col·lectius interculturals per poder optar a la formació, informació i 
democratització del propi cos, seguint l’exemple de Barcelona, Sant Cugat, 
Màlaga, Melilla. Etc.” 

 
3. Organitzar un equip des de serveis socials que faci efectiu un pla d’acció als 

diferents territoris, mitjançant tècnics Municipals, agents cívics i educadors 
socials. Crear un equip interdisciplinari coordinat entre departaments. 
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4. Crear un Grup de treball interdisciplinari,  format per SSSS, Grups municipals, 

cossos de seguretat i espais joves. I si cal representants sectorials (urbanisme, 
centres educatius etc.).I associacions de veïns,  Per fer un front comú davant la 
greu situació que se’ns presenta i treballar conjuntament en pro de cercar 
solucions conjuntes.” 
 

 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, felicita el Sr. David Lloveras i li desitja molta sort. 

La proposta de resolució que ens presenta avui VOLEMataró és, des del nostre punt de vista, 

sobrera, perquè entenem que la declaració institucional que va ser votada majoritàriament 

pels grups municipals en Junta de Portaveus dilluns passat ja ens dona la pauta per seguir en 

matèria de seguretat i convivència, com també fan les propostes de l’associació de veïns de 

Rocafonda.  

La declaració institucional, en la seva part expositiva, deixava molt clar que “l’Ajuntament pren 

el compromís i la responsabilitat envers la millora de la seguretat, la convivència i la qualitat 

de vida de la ciutat, dels barris, de les comunitats de veïns i de les persones” i, per fer-ho 

possible, els grups que la vam signar, VOLEMataró inclòs, vam deixar clares algunes de les 

qüestions que recull la proposta de resolució que aquí ens presenten. Per tant, no ve a tomb 

presentar la seva proposta de resolució, a no ser que es pretengui marcar distàncies del 

conjunt de forces polítiques que hi vam donar suport. 

Vam quedar que la seguretat és un bé comú del qual no s’ha de fer un ús partidista. Doncs, 

podem estar equivocats, però amb aquesta proposta de resolució se’n vol fer un ús partidista i 

oportunista. La mateixa declaració institucional (punt 8) parla de crear espais específics de 

contacte, informació i participació ciutadana per establir diàleg permanent per abordar 

situacions i necessitats de seguretat a la ciutat i als barris, també es compromet a cobrir les 

vacants existents a la plantilla de la policia local i fa èmfasi en la necessitat d’abordar la 

inseguretat, en especial, respecte a les persones amb més risc de vulnerabilitat. 

Per tant, pensem que amb aquests elements queda absorbida la seva proposta de resolució i 

faltaria desenvolupar els punts de la declaració institucional, concretant-los amb partides 

pressupostàries que li donin suport, en la constitució de taules de treball o en les comissions 

de seguiment. 
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D’altra banda, l’associació de veïns de Rocafonda, arran dels esdeveniments succeïts al barri, 

va emetre un comunicat on detalla tota una sèrie d’accions, a les quals el govern ha de donar 

resposta i a les quals el nostre grup vol donar suport. En concret, ens referim a les següents: 

exigència d’una acció policial de vigilància permanent i molt intensa, reclamació a la 

Generalitat i a l’Ajuntament del control i la reducció dels pisos i locals ocupats, posada en 

marxa urgent de programes socioeducatius i exigència al govern de la Generalitat de dotar de 

més recursos de Mossos la nostra ciutat.  

En definitiva, tant les propostes de l’associació de veïns com la declaració institucional tenen 

suficient pes i contingut per fer front als reptes que ens planteja la seguretat i la convivència 

als nostres barris. I la seva proposta no afegeix cap element que no pugui desenvolupar-se a 

partir del que ja s’ha esmentat. 

El que sí hem de procurar és que el govern tiri endavant aquestes propostes o qualsevol altra 

que vagi en la línia de la millora de la qualitat de vida dels veïns. I l’obligació dels partits de 

l’oposició és la de fiscalitzar les seves actuacions.  

El govern ja ha començat a fer algunes passes en aquest sentit, però ha d’accelerar la 

implementació de les propostes, essent la primera la de donar resposta a les reivindicacions 

de l’associació de veïns de Rocafonda.  

Per tot plegat, si vostè insisteix a presentar la proposta de resolució, nosaltres hi votarem en 

contra. 

 

 

 

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

benvinguda al Sr. David Lloveras i li desitja sort. 

Manifesto la nostra alegria de veure, d’una vegada per totes, que gràcies a la proximitat de les 

eleccions municipals i europees d’aquest mes de març, el grup municipal de VOLEMataró, 

igual que altres grups municipals, s’adona de la manca d’efectius de seguretat que hi ha a la 

ciutat i de la problemàtica laboral que pateix el nostre cos de policia local, a causa, no només 

de les jubilacions i vacants, sinó també pel creixement de la població de la nostra ciutat i de la 

inseguretat. 

També ens alegra que ara comparteixin tot allò que nosaltres ja hem demanat des de fa molts 

anys i no per oportunisme polític a quatre mesos de les eleccions municipals. Des del primer 

dia que soc regidora (any 2011) que vinc denunciant la inseguretat creixent a la nostra ciutat i 

defensant els treballadors del nostre cos de policia local. 
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Manifestem, això sí, que si el que volen, a part de cert oportunisme, és crear una espècie de 

policia multicultural i altres experiments que nosaltres considerem absurds, en aquest sentit no 

ens hi trobaran. 

Manifestem també que, ja que en aquesta proposta admeten l’escala creixent de violència i 

delinqüència d’aquests darrers mesos, el que sí que els demanem, tant al grup proposant com 

als diferents grups del consistori, és que deixin de criminalitzar els veïns de molts barris de la 

ciutat, o de titllar-los d’alarmistes o racistes, que deixin que ells mateixos es puguin expressar 

amb llibertat i puguin demanar auxili a qui creguin que ho han de fer i que parlin també de les 

desigualtats que pateixen molts mataronins de tota la vida vers els afavorits precisament per 

les discriminacions positives.  

Finalment, els volem dir que si els seus exemples en matèria de seguretat són ciutats com ara 

Barcelona, que recordem que encapçala el rànquing nacional de delinqüència, o Màlaga, 

Melilla, etc., no ens hi trobaran. Si el que volen fer és acabar amb els problemes d’inseguretat 

que hi ha a la ciutat, el que s’ha de fer primerament és ser com a administració local el pitjor 

malson dels delinqüents i deixar clar que a la nostra ciutat qui vingui a fer malifetes, serà 

perseguit. Aquest és el missatge que s’hauria de donar i dotar de totes les eines i recursos el 

nostre cos de policia local, entendre’ls, tenir-hi empatia, perquè ells saben el que passa a la 

nostra ciutat. 

 

 

 

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

assegura que la seguretat no és un mer debat policial. La seguretat té a veure amb la igualtat 

d’oportunitats que donem als nostres ciutadans. La resposta, per tant, no es pot reduir a posar 

un reforç de policia en un barri determinat per calmar els ànims de la població. Cal anar a 

l’arrel dels problemes i entendre que sense justícia social no hi haurà pau ni seguretat. Cada 

euro que destinem a polítiques comunitàries i educatives ens estalviarà en un futur haver-ho 

d’invertir en policia. 

Compartim les demandes veïnals i també les propostes que recull aquesta proposta de 

resolució, com ara modernitzar la policia i cobrir les vacants per jubilació, però aquí cal 

advertir que el govern municipal no ha planificat bé els recursos policials i s’ha dedicat a 

passar la pilota a la Generalitat. Cal fer autocrítica, més que res perquè l’autocrítica es veu 

com una cosa negativa i, en canvi, serveix per veure en què hem fallat perquè no torni a 

passar i millorar.  
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Sigui com sigui, la bona voluntat que es demana en aquesta proposta serà insuficient perquè 

durant el 2019 no hi ha cap previsió en el pressupost municipal aprovat inicialment que doni 

una resposta clara al que aquí es demana. I, com sempre, amb engrunes i promeses, no 

anem enlloc. 

 

 

 

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

explica que aquest matí ha dit a la Sra. Morón que s’abstindria en aquesta proposta de 

resolució, però ara li dirà que, si no treu la part de “democratització de la policia local de 

Mataró”, hi votarà en contra. No ens agrada que ningú vagi donant carnets de demòcrates i 

ens sembla que no està bé. Tenim una policia democràtica que compleix amb tots els 

paràmetres requerits i no es pot estendre cap mena de dubte sobre els agents de la policia 

local de Mataró. Hi ha problemes, però no és un problema de democràcia. 

D’altra banda, benvinguts al club i agraït amb la metamorfosi. N’hi ha que aquesta tarda hem 

vist amb sorpresa com gent que a l’estiu del 2013 es dedicava a muntar vídeos falsos contra 

la policia de Mataró i els Mossos eren aquí encapçalant una manifestació demanant més 

seguretat als barris. I a l’autor d’aquell vídeo el tenim aquí fent fotografies. Per tant, benvingut 

al club. 

La seguretat és un bé. Sense seguretat no hi ha llibertat. Continuen insistint amb el mantra del 

treball social, a llarg termini, etc... Tots sabem que ha de ser així i ningú no ho discuteix, però 

com s’expliquen vostès que hàgim tingut l’augment d’inseguretat que hem tingut, amb les 

dades que tenim, que reconeix el proper regidor responsable que són inferiors a les reals 

perquè hi ha molta gent que no denuncia. Per tant, els indicadors són molt pitjors del que són. 

Com s’expliquen això, quan tenim un 5% menys d’atur que fa cinc o sis anys? Només té una 

explicació i és que no tothom és bona gent. Hi ha persones que fan de la delinqüència el seu 

mode de vida. I contra aquesta gent cal actuar amb contundència, perquè quan et trobes 

grups que al 2013 donaven cobertura a totes aquestes persones, i són en part responsables 

de la situació que vivim, aquí no ens hi trobaran. 

Finalment, en aquesta ciutat hem tingut ja una policia multicultural, amb policies d’altres 

ètnies. I això no resol ni és garantia de res, perquè l’autor del tret de l’altre dia té relació amb 

algun dels policies d’una altra ètnia/religió que hem tingut a la ciutat. El que s’ha de fer és fer 

complir les normes, sigui la gent de la raça, ètnia o religió que sigui.  



 28

I comparar Mataró amb Melilla em sembla fora de lloc, com també posar exemples com 

Barcelona, que s’acaba de carregar la unitat d’intervenció de la guàrdia urbana. Finalment, ja 

ens agradaria tenir la situació de Màlaga. 

  

 

 

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

Ciudadanía, comença recordant que en català hi ha una dita que diu que “com més sucre, 

més dolç”. Vam fer una declaració institucional en què tots els grups estàvem d’acord amb 

una sèrie de mesures i ara el grup de VOLEMataró ha presentat una proposta de resolució. 

Nosaltres no hi estem en contra, perquè gairebé tots els punts de la proposta els compartim, 

però si alguna cosa podem dir-hi és el que hi faltaria. Podem al·legar que els problemes 

urgents, importants, s’afronten amb solucions d’intervenció i no amb solucions a llarg termini. 

En aquest sentit, a nosaltres ens faltarien mesures a curt termini, que passen per mesures 

d’intervenció i de presència policial. 

És molt important entendre que la societat també fa pedagogia i en aquests anys de crisi hem 

fet el contrari: hi ha hagut persones que, per la crisi o per afinitats físiques, geogràfiques, etc., 

en lloc de sortir a treballar d’hora al matí i haver de suportar baixes temperatures per un sou 

molt baix, han preferit quedar-se a casa al llit fins tard i dedicar-se a guanyar diners delinquint. 

Aquest és un tema de deseducació social. El problema rau en què quan les persones troben 

una altra via i aquesta té un element de contrapedagogia, perquè fa un efecte crida a les 

persones del voltant, això s’instal·la. Ho hem vist a Rocafonda, a Cerdanyola, etc. Aquest 

procés s’ha de revertir. El missatge institucional ha de ser que només existeix una via per 

guanyar-se la vida i l’altra via no és vàlida.  

A partir d’aquí, les altres mesures que planteja la proposta pensem que són insuficients. Per 

exemple, vostè no ha tocat el tema de l’abandonament escolar, la integració social de 

l’alumnat a través de l’esport, etc., que per a nosaltres són molt importants.  

No obstant això, com que res del que vostè proposa en principi ho veiem malament, nosaltres 

hi votarem a favor. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, dona la benvinguda al 

Sr. David Lloveras i li desitja molta sort. També recorda l’absència de companys i amics 

presos polítics i exiliats i els envia un escalf especial davant l’inici imminent del judici del 

procés, que li sembla que no serà just. 

La proposta de resolució de VOLEMataró fa referència a moltes coses, a la jubilació d’alguns 

policies locals, a la policia de barri, al ple de maig del 2017 en què es van discutir tota una 

sèrie de reivindicacions dels agents de la policia de Mataró, etc. També parla de desigualtats i 

dels incidents que ens han ocupat a tots les darreres setmanes. Veurem també una altra 

proposta diferent, però en el mateix sentit, de la CUP, que demana impulsar un centre social 

per a les entitats de Rocafonda, i també un prec que presenten els companys del PP, en què 

demanen una sèrie de modificacions en la línia del que consideren millorar l’organització de la 

policia local. 

Fa pocs dies, la Junta de Portaveus va fer una declaració institucional en què es començava 

afirmant que la seguretat és un bé comú, un dret fonamental de les persones i la garantia per 

poder exercir els nostres drets, llibertats, el progrés... També disposem d’un comunicat molt 

ben fet per part de l’associació de veïns on proposen una sèrie de mesures per implementar. 

Ja ho vaig dir a la Junta de Portaveus, davant les circumstàncies actuals la ciutadania reclama 

un gest el màxim d’unitari de tots els grups municipals, un gest que contribueixi a diferenciar 

allò que és urgent, i ho és la fermesa, la decisió, l’eficàcia en l’erradicació d’activitats 

delictives, del que és important, com són la convivència, la llibertat, la pau veïnal, l’educació, 

el treball.  

Cal que parlem clar i que no fem electoralisme amb aquesta qüestió. Estic convençut que els 

grups proposants de les propostes d’avui ho fan amb la millor de les intencions i per això hi 

votarem a favor, però amb propostes que fan referència a aspectes concrets, aïllats i que 

debatem aquí, avançarem poc.  

Hem de treballar junts en aquesta qüestió, entre altres coses, perquè els ciutadans han de 

saber i rebre per part nostra el missatge que no podrem construir res sòlid des de l’odi, des de 

la por, des de la desconfiança, i han de saber que tots els que prometen solucions fàcils, 

dràstiques i definitives, els estan enganyant.  

Hem de treballar junts, amb el màxim consens, per poder dir als ciutadans que hem assolit un 

compromís, un pacte polític per capgirar aquesta situació, per aturar el desànim de tants 

professionals, entitats esportives, veïnals, sanitàries, i poder dir que som una societat diversa 

però que la volem cohesionada, i sigui quin sigui el proper govern aquesta serà la prioritat 

absoluta. 
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Garantir la seguretat de les persones és absolutament necessari i ens donarà aquesta 

credibilitat per poder desenvolupar, amb tots els recursos que calguin, el que és realment 

important: les polítiques públiques, els programes multidisciplinars, educatius, socials, 

esportius, laborals, urbanístics, comercials, habitacionals, religiosos, que siguin necessaris. 

 

 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, se suma a  

les paraules de benvinguda i felicitació al company David Lloveras.  

En un primer moment, aquesta Proposta de Resolució no hauria d’haver arribat al Ple, no 

volíem donar-li suport, doncs tampoc ens convenç el seu redactat, així com els acords que 

proposa. No ens convenç perquè ho diríem diferent, no pas perquè no compartim el fons. 

Per a nosaltres un tema com aquest mereix, a més de debat polític, implicació dels 

professionals i una important participació de les entitats del territori, molt especialment les 

associacions de veïns.  

No neguem la bona voluntat del grup municipal de VOLEMataró, així com la seva intenció de 

recollir el sentiment ciutadà, però que hi diuen els professionals? Estem parlant de 

convivència, de cohesió social, de no tenir por a sortir de casa i de sentir-se segur al carrer. 

En tot cas, ara mateix, només tenim aquesta proposta de resolució i una altra que més tard 

ens presentarà la CUP, i nosaltres no podem ni volem girar-nos d’esquena als problemes dels 

ciutadans, és per aquesta raó que el nostre vot serà favorable. 

Malgrat tot, ens agradaria que el govern es presentés a la recuperació de la matèria i, no 

estem parlant de demanar més presència dels mossos, parlem d’implicar tots els serveis 

municipals necessaris i de cercar els recursos imprescindibles per afrontar les inversions, 

siguin en personal qualificat, siguin en nous espais o nous equipaments. 

 
 

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

manifesta que tothom d’alguna manera ha expressat la necessitat d’assolir un consens en 

temes de seguretat, però, alhora, s’estan exigint unes presses que nosaltres, per respecte 

institucional, no hem exigit al conseller Buch o l’Alcalde a l’Assemblea d’Alcaldes del Consell 

Comarcal. Allà tots els alcaldes han donat suport a les institucions, i mútuament, perquè 

saben que és una situació difícil. Nosaltres demanem més recursos, però, alhora, donem tot 

el nostre suport al conseller d’Interior i al seu departament, perquè entenem que és un 
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problema de país. Això que està passant aquí, està passant a tot arreu. I la solució aquí i 

arreu no serà ni demà ni la setmana vinent.  

Els compromisos de la declaració institucional s’estan complint tots: vam dir de fer costat al 

territori i a les entitats, i ho hem fet: dilluns al Consell Territorial de Rocafonda-Palau, ahir al 

Consell Territorial de Cerdanyola i el dia 12 es farà el Consell de Seguretat; tres consells 

oberts a les entitats i la ciutadania.  

Hem d’informar del Consell d’Alcaldes i de la reunió d’ahir amb el conseller Buch. Pensem 

que el fòrum ha de ser una Junta de Portaveus extraordinària, igual que la Junta de Portaveus 

on es va fer la declaració institucional. Es va fer una comissió informativa extraordinària 

després de la Junta Local de Seguretat per explicar als grups municipals el que s’havia 

comentat, les dades de delinqüència i les propostes de l’Ajuntament. 

És a dir, s’està fent tot el que s’havia dit que es faria i també queden les propostes concretes 

de reorganització del servei de policia o la previsió de l’oferta pública d’ocupació de les 

jubilacions. Cosa que he explicat com a mínim dues vegades en comissió informativa. No hi 

ha cap previsió possible de l’Ajuntament de Mataró, ni a cap ajuntament d’Espanya, perquè la 

jubilació anticipada dels policies és voluntària. A més, el decret finalment es va publicar el 15 

de desembre. És a dir, fa dos dies que els ajuntaments que tenim policia local sabem que hi 

ha una previsió que els policies es puguin jubilar als 59 i en endavant. A més, és voluntària, 

és a dir, fins que no es concreta i el policia no ho demana i se li dona la jubilació, nosaltres no 

podem cobrir la vacant perquè no existeix. Per tant, l’oferta pública d’ocupació l’hem de tancar 

la setmana vinent o la propera, i la convocatòria fer-la a temps perquè els nous aspirants 

puguin anar a l’escola de policia al setembre. Tot això s’ha explicat. 

Nosaltres pensem, i havíem demanat a la portaveu de VOLEMataró que retirés la PdR, 

perquè això ho estem tractant allà on toca i s’està fent el que toca. Principalment és una 

apel·lació al màxim consens i unitat dels grups municipals per tractar un tema tan punyent 

com és la seguretat ciutadana.  

Pel que fa als veïns, tenen molta raó, tots ells, i l’objectiu i la responsabilitat primera d’aquest 

govern i de qualsevol altre govern de qualsevol altra ciutat i de la Generalitat és donar 

resposta concreta, immediata i urgent amb mesures de seguretat. També he de recordar que 

també estem treballant a Rocafonda-Palau-Escorxador un pla d’actuació integral que 

substituïa la Llei de Barris. Estan funcionant els fòrums oberts, els tallers, les sessions, i és 

aquí on s’han de planificar les respostes a mig i llarg termini de caràcter socioeducatiu. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix el suport a tots 

els grups municipals que els l’han donat. 

Hem insistit a portar aquesta proposta, que no és cap experiment (es diu model “PROXPOL”), 

perquè ja està funcionant a França, Sant Cugat, a Fuenlabrada, a Castelló, etc. No hem volgut 

fer comparacions, sinó exemples que jo coneixia. Jo tinc un familiar policia, també. I per això 

parlava de temes que conec de primera mà. 

Dit això, s’estan fent les coses a corre-cuita. El Consell Territorial, Sr. Jerez, es va convocar 

perquè li vam pregar nosaltres, tant el Consell Territorial de Cerdanyola com el de Rocafonda.  

Crec que han anat molt lents en aquest tema. Al nostre programa nosaltres ja portàvem la 

policia de proximitat, era el nostre model, i és el model que volem reconquerir. Hem parlat 

amb els cossos de policia i no parlem de “democratització” en el sentit que deia el Sr. López, 

això és un malentès, nosaltres parlem de diversitat i pluralitat dins del cos. És a dir, mostrar la 

realitat i donar accés d’oportunitat i d’igualtat. Per tant, no tinc cap problema a treure això de 

“democratització”, Sr. López. 

Finalment, entenc el malestar de segons quins grups polítics minoritaris, que mai han parlat de 

seguretat ni aquí ni a les comissions informatives. Nosaltres volem complementar amb 

accions socials el que ja es va dir al seu moment. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14, 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) i 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (1).  

Vots en contra: 7,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i  

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1).    
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Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya (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 Martínez (1). 

 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Núria Moreno Ruiz, portaveu del grup 

municipal Socialista. 

 

8  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER PROMOURE QUE 

MATARÓ ESDEVINGUI CIUTAT AMIGA AMB LA INFÀNCIA. 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“L'Ajuntament de Mataró, tal com s'esmenta al Pla Local d'Infància i Adolescència de Mataró 
(en endavant PLIA) de 2018 i que és àmpliament conegut, té una llarga trajectòria de treball 
en l'àmbit de les polítiques d'infància i adolescència. El 2015, la Taula d’Infància del Consell 
d’Igualtat d’Oportunitat si també el Govern Municipal, en el qual en aquell moment hi érem, 
vàrem entendre que hi havia la peremptòria necessitat de realitzar una diagnosi sobre la 
situació dels infants i adolescents a la nostra ciutat, per tal de saber com estava afectant la 
crisi econòmica dels darrers anys en aquesta franja de població, però també a l’hora 
d'analitzar que estava passant amb els nostres infants i adolescents en una època canviant i 
global.  
 
Per esta raó, l'Ajuntament va sol·licitar suport a la Gerència de Serveis de Benestar Social de 
la Diputació de Barcelona per a l'elaboració de la Diagnosi d'Infància i Adolescència que 
obriria la porta a l'elaboració d'un nou PLIA que estigués a l'altura de la capital que és Mataró i 
donades les seves particularitats. Aquesta diagnosi s’havia de desenvolupar sota la senda 
marcada per l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030, adoptada en 2015 per 193 
països(ODS) i que la comunitat internacional i per tant la nostra ciutat - hem de dir per la 
insistència del nostre grup municipal majorment – havia de perseguir, per tal de poder fer una 
ciutat moderna, però alhora amable amb les persones, els nens i la gent gran i, que tingués 
també capacitat de generar economia, però d'una forma sostenible i equànime. 
 
És per això que demanem que s'implementi el desenvolupament del PLIA, amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) , atès que promouen els drets de la infància i 
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adolescència i suposen una oportunitat per a protegir a tots els nens i nenes sota la consigna 
de no deixar a ningú enrere. Són doncs una oportunitat per la ciutat que els nostres nens i 
adolescents, per tal de aconseguir que estiguin cohesionats, tinguin una bona educació, 
cultura, siguin corresponsables, resilients, i amb valors humans.  
 
Només així la nostra ciutat serà una bona ciutat, altra cosa ens aboca a tots al fracàs. 
 
Garantir el benestar en general i en particular a la infància és una condició per tal de complir 
amb l’Agenda 2030 que aquest grup municipal va posar a l'ADN del pacte de govern que en el 
seu dia vàrem signar amb el PSC i que ha deixat empremta en tots els plans elaborats a la 
ciutat, no amb pocs esforços.  
 
Així doncs,els objectius del PLIA són l'atenció integral dels infants i adolescents i la promoció 
de la igualtat d'oportunitats, la prevenció, el suport i el tractament i protecció en la situació de 
risc, amb caràcter transversal, amb altres àrees i serveis com: l'educació, la joventut, 
l'ocupació, la salut, la igualtat, els esports, la convivència, la cultura,els serveis socials, etc. No 
reeixiríem en condicions la correcta consecució del pla, si no demanéssim la inclusió a 
l'execució del mateix, de més projectes relacionats amb les àrees de cultura, invocació, 
tecnologia, etc. 
 
Creiem que s’ha de posar en relleu, que es van oblidar al PLIA d'alinear-lo amb els indicadors 
dels ODS, per tal de poder fer una correcta evolució amb indicadors universals, que permeti la 
comparativa no només amb la mateixa evolució de la ciutat, sinó també amb d'altres ciutats, 
fins i tot d'Europa, atès que els indicadors de l'agenda 2030 són transnacionals. 
 
Igualment també és van oblidar de fer constar la Carta Europea de Drets humans, La Carta 
Social Europea, i la Carta Europea dels Drets del Nen -CEDN) (DOTZE núm. C 241, de 21 de 
setembre de 1992), si bé no pot haver normativa alguna que les pugui contrariar, tindria vici de 
nul·litat i/o inaplicabilitat. Així d’acord amb CEDN: Tot nen, ciutadà de la Comunitat Europea, 
haurà de gaudir de tots els drets enumerats en aquesta Carta, d'acord amb les modalitats que 
estableixin les legislacions nacionals i els principis del Dret comunitari. 
 
És doncs per tot l'esmentat, i perquè creiem fermament en la necessitat de protegir,educar, 
coresponsabilitzar i apoderar els nostres nens i adolescents, com a element generador de 
riquesa econòmica, social i política per una ciutat del segle XXI, que Mataró ha de fer un pas 
més i constituir-se en Ciutat Amiga de la Infància. D’aquesta manera, s’obligaria a promoure 
la consecució dels pilars bàsics de les ciutats amigues, atès que no es contradiu, ni amb la 
normativa local, ni la nacional, ni l'europea, sinó que en tot cas les complementa. Per això ens 
hem de comprometre a fer tots els passos adients per poder ser-hi i complir els pilars bàsics, 
alguns dels quals s'ha de reconèixer que ja s'estan duent a terme1i que es sustenten com he 
dit en la aplicació obligatòria de polítiques públiques eficaces (enfoc Agenda 20302) que es 
basin en la Convenció sobre els Drets del Nen (enfocament de drets i equitat), la promoció de 
la participació infantil i adolescent (enfocament de participació) i l'impuls d'aliances entre tots 
els actors relacionats amb la infància en l'àmbit municipal (enfocament d'aliances) fent de les 
ciutats entorns més habitables, especialment per als més joves i posant als nens i les nenes, 
en el centre de les polítiques locals. Una Ciutat Amiga de la Infància és un lloc apte per a tots 
on els nens i les nenes:Estan fora de perill i protegits de l'explotació, la violència i l'abús;Tenen 
un bon començament en la vida i creixen sans i cures; Tenen accés a serveis essencials; 
Reben una educació de qualitat, inclusiva i participativa i tenen l'oportunitat de desenvolupar 
les seves habilitats; Compten amb espais on expressar les seves opinions i influir en les 
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decisions que els afecten; Participen en la vida familiar, cultural i social; Viuen en un ambient 
net, no contaminat i segur amb accés a espais verds; Poden reunir-se amb els seus amics i 
compten amb espais per a jugar i divertir-se; Tenen accés a les mateixes oportunitats, amb 
independència del seu origen ètnic, religió, ingressos, sexe, identitat de gènere o capacitat. 
 
Aquesta iniciativa, a la qual avui demanem al ple que doni suport està liderada per UNICEF en 
més de 30 països i dóna suport als Governs municipals en els seus esforços per fer realitat el 
seu compromís amb els drets d'infància. També és una xarxa que reuneix i connecta als 
Governs locals amb altres parts interessades, com les organitzacions de la societat civil, 
l'acadèmia, els mitjans de comunicació i, el més important, els mateixos nens i nenes que 
desitgen que les seves ciutats i comunitats siguin més acollidores. El paper dels Governs 
locals en el compliment dels drets dels nens va passar a formar part de l'agenda internacional 
al 1992, a Dakar (el Senegal), amb la posada en marxa de la iniciativa Alcaldes, Defensors 
dels Nens i el suport d’UNICEF. Més tard, durant la conferència de Nacions Unides sobre 
assentaments humans (Hàbitat II, Istanbul 1996), es va declarar al benestar dels nens com a 
indicador d'un entorn saludable, democràtic i amb bona governança. 
 
La iniciativa té presència en totes les Comunitats Autònomes i compta amb 170 ciutats 
reconegudes, en les quals resideix el 28% de la població espanyola menor de 18 anys: “Cada 
dos anys, UNICEF Comitè Espanyol reconeix públicament amb el Segell de Ciutat Amiga de 
la Infància a aquells municipis que han apostat pels drets dels nens, complint amb els principis 
de la Convenció sobre els Drets del Nen. Premia accions i projectes promoguts pels Governs 
locals o un altre tipus d'entitats socials, educatives o empresarials que impulsin el benestar de 
la infància i l'adolescència. Participació Infantil mitjançant la promoció dels Consells d'Infància 
i Adolescència Locals, així com l'intercanvi entre ells a través de trobades presencials en 
l'àmbit regional i cada dos anys en l'àmbit Estatal. Formació i generació de coneixement, a fi 
de donar suport al desenvolupament del coneixement dels tècnics municipals d'infància, així 
com d'altres actors socials, tant en drets d'infància com en el Programa. Intercanvi i 
aprenentatge a través de la promoció i dinamització d'espais d'intercanvi, aprenentatge i 
debat, així com la realització cada dos anys d'un Congrés Internacional, entre altres activitats. 
Difusió de continguts relacionats amb la infància, la implantació de la CDN en l'àmbit local 
entre d’altres”. 
 
Es per tot l'expressat que proposem al Ple que aprovi els següents, ACORDS: 
 
PRIMER.- Que per el proper 2019-2020, l’Ajuntament de Mataró faci els passos necessaris 
per tal d’obtenir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància de conformitat amb els 
requisits necessaris per ser-ho, implementant personal i pressupost si fos necessari i que ho 
desenvolupi amb agilitat. 
 
SEGON.- Que projecti el Pla Local de Infància y Adolescència declarant fermament la 
conveniència de la seva ràpida implantació e implementació d`acord amb el ODS i els 
principis de les ciutats amigues de la infància. 
 
TERCER.- Remetre el Pla, així com tots aquells projectes singulars indiferentment de l’àrea o 
servei del que pengin, que puguin ajudar a obtenir el reconeixement esmentat, en la propera 
convocatòria de “Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef”. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia el 

seu vot favorable.  

Manifestem la nostra preocupació, que penso que és compartida, i per això hi donarem suport, 

sobretot tenint en compte la situació que han hagut de viure molts infants des que va esclatar 

la crisi el 2007, molts d’ells ara joves i adults, i que han patit les mancances dels successius 

governs, independentment del color polític, que no han sabut donar-los resposta. 

Sí que considerem que és una mica un brindis al sol, perquè és una proposta molt general, i 

discrepem d’alguna part de l’exposició dels motius, però l’esperit és positiu i s’intenta protegir i 

garantir el dret a la infància.  

 

 

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

anuncia el seu suport a la proposta.  

Els nens i les nenes i la joventut són la força i el futur, són una llavor que donarà fruit i, per tot 

això, pensem que és important impulsar mesures que donin igualtat d’oportunitats a tots els 

infants i joves, i que els ofereixin un entorn social, cultural, econòmic i ciutadà basat en els 

principis i valors que recull el Dret Internacional sobre la Infància. Per tant, hi donarem suport, 

compartim el propòsit i agraïm que es demani una dotació pressupostària específica per fer-

ho possible. 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, recorda que la participació 

infantil i juvenil en l’àmbit municipal és una forma de reconèixer i garantir a tot aquest 

col·lectiu la vida diària. Per aquest motiu, és necessari establir estructures permanents on les 

opinions dels nens i adolescents es tinguin en compte en la vida comunitària social i 

municipal, no només escolar i familiar.  

A nivell de Mataró, tenim el Consell Escolar i creiem que és una bona eina per poder 

desenvolupar la seva participació, més enllà del fet testimonial. Entre tots hem de liderar 

aquest projecte, canalitzant i donant recursos per tirar endavant accions reals perquè el futur 

de la nostra ciutat sigui el que volem per Mataró.  
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En aquest consistori ens hem queixat reiteradament de la manca de participació ciutadana. 

Aquest és el moment de fer un pas endavant i donar-los la veu i fer creïble les seves paraules. 

La infància ha de poder expressar les seves opinions i ser considerades.  

D’altra banda, recentment es va aprovar el Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022. 

Hem d’implementar aquest pla amb una dotació pressupostària i de recursos humans per 

poder desenvolupar-la. Dintre de les propostes dels pressupostos 2019 vam incloure partides 

per al desenvolupament del pla.  

Per tots aquests motius, i perquè estem compromesos amb la ciutat de Mataró, no com altres 

grups que ho diuen però que fa molt temps que no porten res al ple ni a la ciutat, el nostre vot 

serà afirmatiu.  

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que és gairebé impossible no estar a favor d’aquesta proposta. Agraïm 

al grup de CiU que hagi posat damunt la taula la infància i l’adolescència, perquè sense elles 

no tindríem futur. Després d’haver-nos dedicat molt al Mataró 2020-2022, aquesta proposta 

ens planteja el Mataró 2050. En aquest sentit, pensem que s’ha de considerar la proposta i 

treballar-la.  

 

 

 

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

favorable a la proposta de resolució.  

De fet, es coneix que la Sra. Martínez havia sigut molt bona regidora del ram i és una 

proposta que ja ens va explicar a la comissió informativa. És molt raonable i necessària. 

 

 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, agraeix a la regidora Martínez la seva proposta.  

Des de la secció d’Infància, tant al 2017 com al 2018, es van mantenir converses amb Unicef 

sobre aquest tema. Per esdevenir ciutat amiga de la infància, ens van informar que cal complir 

amb els requisits següents: 
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Tenir una diagnosi de la situació de l’adolescència i la infància, que nosaltres vam acabar el 

2017; tenir un Pla Local d’Infància vigent, que hem elaborat aquest any passat 2018; disposar 

d’un espai de participació infantil, que Mataró ja fa anys que té, el Consell d’Infants; i disposar 

d’un espai tècnic de treball en xarxa, la nostra Taula d’Infància.  

La darrera convocatòria va ser als anys 2017-2018, però nosaltres estàvem en plena 

elaboració de la diagnosi i del PLIA. Aquestes convocatòries surten cada dos anys i, per tant, 

havíem valorat la possibilitat de presentar-nos-hi l’any 2020.  

El que sí que farem ja és establir contacte de nou amb Unicef per demanar-los informació del 

calendari de la propera convocatòria i veure quins són els passos que cal seguir ara que ja 

complim tots els requisits. 

Parlant del PLIA, l’objectiu també és posar els nens i les nenes al centre de les polítiques 

socials i aquesta proposta serà una eina més per adquirir aquest compromís. El PLIA ens ha 

permès establir una xarxa transversal entre els diferents serveis i agents i així tenir una visió 

global i compartir responsabilitats, una gran base per treballar.  

Ara havíem d’establir els ponts necessaris per a la coherent estructuració del PLIA. Això no 

comportava en un principi descriure objectius de desenvolupament sostenible, si més no 

aquesta opció es pot contemplar en una etapa més madura del pla. Un pla obert i dinàmic que 

s’ha d’anar adaptant. 

Per tot plegat, nosaltres hi votarem a favor. 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix el 

suport dels regidors i grups que hi han votat favorablement.   

Crec que és el moment, perquè ja tenim tots els requisits, i que hi ha propostes al pla que 

s’han d’avançar per poder competir amb condicions. Recordem que s’acaba d’exposar tota 

una problemàtica social d’incivisme i d’inseguretat que només es pot solucionar partint d’una 

base: si eduquem, empoderem i sensibilitzem els nostres menors, mai els haurem de castigar. 

Aquesta és la base.   

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Núria Moreno Ruiz, portaveu del grup 

municipal Socialista. 

 

9  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

IMPULSAR UN CENTRE SOCIAL PER A LES ENTITATS DE 

ROCAFONDA   

 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El barri de Rocafonda representa un 9% de la població de Mataró, compta amb una població 
molt jove (amb una mitjana per sota els 40 anys) i amb una gran mobilitat, fruit de les 
successives arribades de persones procedents d’altres indrets (33,98% procedents de fora de 
l’Estat espanyol). És un dels barris més diversos i que creix més en població. Malauradament, 
es tracta d’una població amb un baix nivell de renda i formació, greument afectada per 
l’impacte de la crisi econòmica, que pateix una creixent segregació respecte a altres barris de 
la ciutat, alts índexs de desocupació, dificultats creixents per a accedir a un treball i a un 
habitatge dignes. Aquesta situació s’ha vist agreujada per les ocupacions de pisos controlades 
per màfies, per la venda i consum de droga i altres activitats incíviques o delictives. 
 
Més enllà de centrar-nos en les conseqüències, pensem que és prioritari anar a l’arrel dels 
problemes i invertir de forma decidida en polítiques socials, educatives i comunitàries que 
afavoreixin el benestar i la convivència. 
 
En aquest punt cal assenyalar que els recursos destinats en la Llei de Barris i el Pla Integral 
de Rocafonda no han estat suficients per revertir la situació crítica en què es troba el barri. 
Sense una aportació sostinguda de recursos és difícil que les accions socials, comunitàries i 
educatives puguin reeixir. 
 
Alhora, sense espais de trobada, d’activitats i de cultura, és gairebé impossible de tirar 
endavant la tasca inclusiva i intercultural que com a Ajuntament i com a societat tenim 
obligació de fer. 
 
En aquest sentit, és fonamental enfortir el teixit associatiu i comptar amb la seva complicitat 
per millorar la situació del barri de Rocafonda. Per això, pensem que una acció factible, que 
ha estat una demanda històrica de l’Associació Veïnal de Rocafonda, és impulsar la creació 
d’un centre social a l’espai de la fàbrica del carrer Gibraltar, adequant-lo per a l’ús de les 
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entitats del barri, perquè hi puguin desenvolupar les seves activitats amb plena autonomia i 
sense les limitacions que ara mateix suposa l’espai reduït de què disposen al Centre Cívic de 
Rocafonda. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents: 
 
1. Impulsar la creació d’un centre social per a les entitats de Rocafonda, ubicat al solar 
municipal del carrer Gibraltar núm.13, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit associatiu amb un 
model de participació ciutadana no dirigida per l’administració, amb un caràcter 
intergeneracional, intercultural i per tal d’afavorir l’ajut mutu i la millora de la convivència entre 
els veïns i les veïnes del barri. 
 
2. Que el projecte d’usos concrets d’aquest nou centre social es faci mitjançant un procés 
participatiu amb les entitats veïnals de Rocafonda. 
 
3. Que, interinament, es lloguin o comprin locals per a ús de l’Associació Veïnal de Rocafonda 
i pel Llibre Viu.” 
 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu suport a la proposta de resolució, però demana 

fer autocrítica. Segurament alguns dels que poden suport a la moció estaran d’acord que fins 

ara aquesta reivindicació no ha tingut la rellevància merescuda. I ara se li dona importància 

perquè hi ha un conflicte que s’ha fet intolerable en aquest barri en concret i davant les 

queixes justes dels veïns, que ens han tret els colors a tots, perquè no ens hem pres 

seriosament el barri. 

En tot cas, som-hi, demanem-ho, però suposo que també som conscients del moment en què 

ens trobem, a quatre mesos de les eleccions municipals, amb un pressupost que encara no ha 

estat aprovat definitivament i amb la potestat com té el govern de dur a terme o no una 

proposta de resolució aprovada al ple. Segurament, Sra. Polvillo, la proposta es quedarà en 

un brindis al sol. 

Potser seria més assenyat plantejar aquesta proposta als diferents espais de participació i, en 

tot cas, entomar-ho com un compromís de ciutat per dur-la a terme en el proper mandat. 

Tot i així, nosaltres hi donarem suport.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

veurien malament la proposta si realment es garantís que les entitats que es mencionen del 

barri de Rocafonda són entitats no polititzades ni partidistes. Polititzar les associacions de 

veïns, no totes, i també algunes associacions socioculturals, és clau per aconseguir el que 

vostès pretenen, dominar un cert discurs de pensament únic que ens estan intentant imposar 

a la majoria de la societat per tal de fer la seva guerra política. Això és el que s’està fent a dia 

d’avui amb algunes entitats de la ciutat. Nosaltres no estem en contra de cap entitat veïnal, 

però sí que discrepem de com s’estan gestionant i de qui està al front d’aquestes entitats, que 

fa que es posicionin en contra d’una part d’aquest consistori i de la ciutadania. 

És per això que nosaltres hi votarem negativament, malgrat que hi votaríem a favor si ens 

garantissin que aquestes entitats no estan polititzades.  

A més a més, la intenció de la CUP és dominar espais amb les seves normes i no pas amb les 

normes generals d’interès públic i majoritari. Aquesta proposta és, doncs, un intent reiterat de 

totalitarisme disfressat de carrer. 

 

 

 

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

anuncia el seu vot contrari a la proposta, perquè no és una prioritat ara mateix al barri. No crec 

que la demanda de la majoria de veïns de Rocafonda sigui tenir aquest espai.  

Quan hem pogut i se’ns ha demanat, hem ajudat algunes d’aquestes entitats, en concret, 

Llibre Viu. Però una proposta de resolució que es presenta en aquests moments, que diu que 

no ens hem de centrar en les conseqüències del que està passant, ens sembla una mica 

frívola. A més, vostès entren en una contradicció: als pressupostos participatius vostès en van 

fer bandera i acabem de passar un procés de pressupostos participatius i no he vist que 

aquest centre fos la seva gran demanda.  

El que s’està fent és donar resposta a la parròquia que hi ha en aquella zona, però ara com 

ara aquesta no és la prioritat. Si el que ens proposessin fos una descentralització de la policia 

local perquè allà hi hagués més efectius, ens semblaria una prioritat.  

Del tema del local del carrer Gibraltar, he vist una infinitat de propostes en tots aquests anys. 

Per tant, ara, a corre-cuita per donar resposta, obviant-ne les conseqüències, no ens sembla 

necessari. I això que nosaltres estem per l’enriquiment del barri amb la presència dels joves, i 

que no marxin a jugar a altres llocs perquè no s’hi troben bé. Jo ho he viscut amb el meu fill i 

els seus amics. 
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Finalment, això que l’Administració pagui però que la gent s’organitzi com vulgui, a nosaltres 

no ens sembla bé. No s’hi val que tots paguem la festa d’alguns.  

Al barri s’hi ha invertit moltíssim, però el que crec és que ens hi hem de posar de veritat 

perquè aquestes millores no han canviat la situació. Hi ha gent que ha fet del petit furt i la 

delinqüència un mode de vida i això no s’ataca fent un centre social. El primer centre per a 

joves que vam tenir a Mataró es va fer a Pau Picasso, els Plans Educatius d’Entorn, quan hi 

havia diners, actuaven a Rocafonda, i hi ha ajuts que es donen a gent gran d’allà, per 

exemple, que no es donen en altres barris amb pensionistes tan humils.  

Per tot això, no crec que aquesta sigui ni la necessitat ni la prioritat que demana aquest barri. 

 

 

 

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

Ciudadanía, expressa que demanar més locals per a entitats és un desig que el seu grup 

comparteix.  

Nosaltres mateixos ens vam mobilitzar per les demandes de l’associació de veïns del Palau, 

que haguessin volgut tenir un Can Noè per a ells.  

Dit això, sabent qui és qui a cada lloc i el clientelisme que existeix, sobre el tema d’un hotel 

d’entitats a Rocafonda, tenint en compte que al barri ja hi ha Can Noè i equipaments que 

altres barris ja els voldrien, nosaltres ens posicionarem d’acord amb el govern. Segons el que 

determini el govern, nosaltres votarem en la mateixa línia.  

 

 

 

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

favorable. 

Ho vam presentar a les al·legacions del 2017 i en la resposta que vam tenir del regidor se’ns 

va dir que ja s’estaven mirant locals i s’estava treballant el tema. És quelcom que està en 

camí. 

Totes les associacions i entitats de Rocafonda fan molta feina. Jo soc fan de Llibre Viu i hi 

anava sovint amb la meva família. A més, el senyor de Pau Picasso és una persona molt 

entranyable que ha fet una feina immensa en aquest barri, donant un valor afegit indiscutible, 

igual que s’ha fet a Cirera i amb la Mostra d’Entitats.  

És per això que nosaltres hi votarem a favor.  
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Creiem que són necessaris aquests espais, perquè l’associació de veïns de Rocafonda ha 

demostrat ser molt plural, diversa i reivindicativa, defensant la sanitat i la coeducació, sortint al 

carrer, col·laborant amb espais públics, etc. Per tant, es mereixen una resposta coherent i 

valenta. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix que hi ha 

demandes de l’associació de veïns de Rocafonda, i també de Llibre Viu, d’espais per poder 

continuar desenvolupant les activitats que fan al barri.  

Votarem a favor de la proposta en el sentit de poder incorporar aquesta mena d’iniciatives a 

un gran pacte polític a desenvolupar per al barri de Rocafonda i per a tota la ciutat.  

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, indica que 

el seu grup votarà favorablement a aquesta proposta. Continua dient que votaran 

favorablement perquè comparteixen la necessitat d’invertir al barri de Rocafonda. No tindria 

cap sentit que nosaltres ens hi oposéssim.  

A continuació fa algunes reflexions: 

- La primera és, per què només a Rocafonda?   

D’acord que Rocafonda té unes necessitats especials però, no les té també 

Cerdanyola i Pla d’en Boet? Per exemple, amb l’equipament del carrer Muntanya a 

Cirera. 

Caldria prendre’s seriosament aquest tema i redactar un pla d’inversions per millorar la 

xarxa d’equipaments cívics, socials i culturals al territori.  

- La segona reflexió que fa, és realment el que es proposa la solució als problemes 

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

anuncia l’abstenció del govern en aquest punt.  

La necessitat o no d’un espai cívic a Rocafonda, primer de tot, és una qüestió de prioritats. 

Des del primer moment que vaig encarregar-me de ser el president del Consell Territorial de 

Rocafonda-Palau-Escorxador i vaig prendre contacte amb la realitat, em vaig adonar de 

diferents urgències que hi havia. La primera encara és vigent i està en el pressupost, i no 

només per temes pressupostaris, sinó per la dificultat de trobar un espai adient, i ho he dit 

sempre al Consell Territorial, per a l’Espai Jove.  

L’Espai Jove està en unes condicions i en uns locals que no són adequats per a un 

equipament d’aquestes característiques. El servei funciona molt bé, però cal un altre 

equipament, amb la qual cosa ja compta la proposta de pressupostos per al 2019.  

El problema de l’associació de veïns, que té el seu espai/s perquè és una associació molt 

activa, i una part de les reserves de sales és seva, és que Can Noè té la dificultat de la 

sonoritat.  

L’altra necessitat del territori, Palau-Escorxador-Rocafonda, també està al pressupost, perquè 

hi ha la previsió d’un espai polivalent per fer aquelles activitats més “sorolloses”, adscrit al 

centre cívic i que estaria a la pista d’Alfons Xè el Savi.  

Per tant, els pressupostos actuals contemplen dos equipaments, perquè tothom pugui 

comprovar la sensibilitat que tenim el conjunt dels grups municipals per aquest tema.  

Pel que fa a l’associació de veïns com a tal, perquè puguin fer més projectes, l’any passat 

se’ls va oferir el local de Blai Parera. Un cop acabada la Llei de Barris, una de les nostres 

idees era distribuir els serveis de mediació, etc., en altres equipaments de la ciutat. Els hi vam 

oferir i vam fer els pressupostos del que costaria rehabilitar-lo i ara mateix l’associació ha 

descartat aquesta possibilitat. 

És a dir, entre tot això, es va acabar la Llei de Barris, el 31 de desembre de 2017, per a 

Rocafonda i, a partir del gener de 2018, s’està treballant el Pla d’Actuació Integral de 

Rocafonda-Palau-Escorxador, un pla que portem mesos treballant en diferents sessions de la 

taula de treball, i és allà on s’han de demanar les intervencions no només de tipus urbanístic, 

sinó també socioeducatives, de seguretat, etc. Tothom hi està treballant, inclosa l’associació 

de veïns, i, per tant, el marc on s’ha de fer aquesta proposta és el Pla d’Actuació. 

En definitiva, compartim una part dels objectius, però tenim oberts els marcs correctes i 

pertinents per fer-ho. És per això que ens hi abstindrem. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

recorda que es tracta d’una demanda històrica de l’associació de veïns. 

Pel que fa als pressupostos participatius, la necessitat d’un centre cívic no pot dependre del 

pressupost participatiu, sinó que ha de ser una prioritat de govern.  

Pel que fa a la politització d’entitats, s’ha tornat un argument molt recurrent. Dona la sensació 

que la CUP o els independentistes fem com una mena d’hipnosi i qualsevol persona que té 

una ideologia semblant a la nostra està hipnotitzada o adoctrinada. Les entitats, i les persones 

que les conformen, tenen opinió política, criteri propi, poden estar més a prop de nosaltres o 

de qualsevol altre grup. Com a mostra tenim les persones que avui han vingut al ple 

municipal. Les persones són lliures, decideixen el que pensen i no tenen per què estar 

subjectes al que els diu una formació política. Dubto molt que a mi em faci cas tanta gent. 

El que pretén la proposta és trobar un espai que pugui ser compartit per diferents entitats. De 

vegades calen aquests espais on seure a dialogar.  

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14, 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 (1), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 3,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

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

Plataforma per Catalunya (1).   

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2). 
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10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A UN 

PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI I ATENCIÓ AL SUPERVIVENT. 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“El suicidio es una realidad con un impacto muy importante. El último análisis de mortalidad 
del Departamento de Salud señala que en Cataluña en el año 2016 se produjeron 510 
suicidios una cifra un poco inferior a los 526 del año 2014 en plena crisis económica. Esto 
significa que cada día fallece más de una persona por suicidio. El tabú sigue patente y genera 
un halo de silencio a su alrededor. Estas muertes se disfrazan, por ejemplo, bajo el título de 
accidentes, como atropello mortal. En Mataró es habitual enterarnos de estos casos por el 
efecto colateral de interrupción del servicio de cercanías,  pero las cifras son tozudas, y 
aunque ha existido una vinculación entre suicidios y crisis económica, los datos expuestos 
corroboran que es un problema más hondo y general. El siquiatra Diego J. Palao ha afirmado 
que “el 90 por ciento de las personas que se suicidan tenían un trastorno mental”.  Es la 
primera causa de muerte entre personas de 15 a 39 años, representa un 41.1% del total de 
las causas de muerte frente a un 23,8% de las defunciones producida por los tumores. En 
España los suicidios crecieron en el último año un 3%, alcanzando los 3.679 en 2.017 los 
últimos datos consolidados que tenemos.  
 
Además del tabú social y mediático respecto a este tema que hemos señalado  están los 
falsos  mitos  respecto a la conducta suicida como que se trata de una  acción repentina  e 
imprevisible, cuando la realidad es que el 80% de los que han intentado suicidarse, o se han 
suicidado, habían comunicado su intención de hacerlo, incluso que el 50 por ciento habían 
acudido al CAP.  O que el suicidio es una forma de eutanasia, cuando en realidad el suicida lo 
que busca es liberarse del dolor síquico, emocional o físico.  O bien que hay  que mantenerlo 
en secreto porque su sola enunciación es un factor de incitación al suicidio cuando no es así, 
es importante decirlo  aunque evidentemente no siendo detallistas,  y caer en el morbo.   
 
Desde hace más de 40 años, la OMS recomienda la elaboración  y aplicación de estrategias 
de prevención del suicidio , y en el año 1969 publicó un documento donde reconocía  la 
importancia de encuadrar la prevención  del suicidio en el campo de la salud pública y la 
necesidad de establecer centros de prevención del suicidio a nivel nacional y local. En 1984, 
los países de la oficina regional para Europa de la OMS incluyeron la reducción del suicidio 
dentro de sus objetivos de política sanitaria.  
Más tarde, en 1999 emitía una iniciativa a nivel mundial llamada SUPRE (Suicide Prevention) 
con el propósito de reducir la progresiva mortalidad debida al suicidio.  
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Entre los objetivos generales del programa estaba disminuir la morbimortalidad relacionada 
con la conducta suicida y eliminar los tabúes que rodean al suicidio. Destacaba que la 
prevención del suicidio requiere la intervención de un equipo multidisciplinar, incluyendo 
sectores sanitarios y no sanitarios. Para ello elaboró una serie de documentos dirigidos a 
profesionales y grupos sociales particularmente relevantes para la prevención del suicidio: 
 

- Médicos generales y profesionales de atención primaria 
- Profesionales de los medios de comunicación 
- Docentes y demás personal institucional, orientadores psicopedagógicos 
- Funcionarios de prisiones 
- En el trabajo 
- Respuesta de primera línea (bomberos, policías y socorristas) 
- Supervivientes de un suicidio 

 
En una reunión de la OMS en 2004, sobre las “Estrategias de Prevención del Suicidio en 
Europa”, se plantearon las siguientes recomendaciones basadas en una revisión sistemática 
previa: 
 

- La prevención de la conducta suicida necesita de un enfoque global y debe ser 
responsabilidad de los gobiernos 

- Son necesarios programas de prevención del suicidio que incluyan intervenciones 
específicas para los diferentes grupos de riesgo, contando para ello con los diferentes 
sectores implicados 

- Los profesionales sanitarios, especialmente los que trabajan en servicios de urgencias, 
deben estar capacitados para identificar el riesgo de suicidio y para colaborar con los 
servicios de salud mental 

- La formación de los profesionales y la educación de la población general debe 
centrarse en los factores de riesgo y protección 

- Es necesario fomentar la investigación y la evaluación de los programas de prevención 
del suicidio 

- Los medios de comunicación deben participar y seguir directrices propuestas por la 
OMS 

 
Cataluña ha sido una comunidad autónoma especialmente activa en los programas europeos 
de prevención del suicidio, sobre todo a través de su colaboración con la  
EAAD, tanto en su fase I (Hospital de Sant PAU y la Santa Creu y dispositivos de salud mental 
de L’Eixample Dreita barcelonés) como en su fase II (Hospital ParcTaulí y sus dispositivos de 
salud mental). 
Es por ello que se comprende que, más sensibilizada y más experimentada, se dedica a 
implantar, durante 2014 y 2015, un programa de alcance autonómico: el Programa Codi Risc 
Suïcidi (CRS). 
 
Sus objetivos son: 

1. Crear un protocolo específico de actuación urgente común para todos los agentes 
sanitarios implicados, especialmente en los servicios de emergencias. 

2. Asegurar un procedimiento homogéneo de actuación en los servicios de urgencias 
hospitalarias. 

3. Implantar un procedimiento de seguimiento post alta de urgencia y/u hospitalización. 
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4. Garantizar el seguimiento por los servicios de salud mental y de atención primaria 
durante los 12 meses siguientes al intento. 

Y sus ejes de actuación: 
 

1. Elaboración del mapa de recursos y diseño de rutas asistenciales. 
2. Elaboración de protocolos de actuación para cada dispositivo asistencial del sistema 

sanitario de Cataluña. 
3. Creación de un sistema de información que permita la coordinación entre dispositivos, 

el registro de casos y la identificación de variables de riesgo 

 
Aunque  es importante  la coordinación con los planes expuestos anteriormente desarrollados 
por la Generalitat,  no es menos importante la implicación de la política local en esta labor de 
prevención y acompañamiento.  Mataró tiene que  ser  una ciudad pionera en  esas políticas 
que  afectan a muchos ciudadanos,   que esa realidad casi siempre ocultada y que zarandea 
nuestras conciencias, cuando es evidente y coincide con momentos lúdicos y mayoritarios 
como en las pasadas Santas.  Por ello debemos implicarnos en este problema.   
 
Esta implicación de otras administraciones,  más allá de la Generalitat , ya se ha visto por 
ejemplo en  los cursos  para la  prevención del suicidio destinados  a  funcionarios y 
trabajadores de la función pública  de distintos  departamentos  afectados  que ha realizado  el 
Consell  Comarcal de la Selva, por ejemplo,   el soporte a  la Associació  per la Prevenció del 
Suicidi i l’Atenció al Supervivent por parte del Ayuntamiento de Girona.   Mataró desde hace 
muy poco se ha dado cobertura a través de la Fundación Hospital a la entidad  “Mans 
Amigues,  dol  per suicidi”.   
 
Por  todo ello creemos necesario, y así lo proponemos al  Pleno  que apruebe los siguientes, 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Que  Mataró se declare ciudad comprometida con la  Prevención del Suicidio y la 
Atención al Superviviente. 
 
SEGUNDO.-  El Ayuntamiento trabajará en un Plan de Prevención del Suicidio y de Atención 
al Superviviente.  Liderando y coordinando a diferentes agentes sociales, del ámbito de la 
salud, de los medios de comunicación, del entorno de la enseñanza y de la orientación 
sicopedagógica,  personal de la administración, entidades que trabajan en este tema,  todo 
ello con el objetivo de que aporten su experiencia e información, para elaborar un diagnostico 
previo que sirva de base para elaborar el mencionado plan. 
 
TERCERO.-  Concienciar a la sociedad de este importante problema, que el suicidio es 
evitable y que todos tenemos que tener conciencia de ser agentes de prevención del suicidio. 
Dado que las primeras personas que tienen que tener conciencia del problema  es el círculo 
cercano del que manifiesta  dicha  tendencia. Con lo cual la importancia de la concienciación y 
la comunicación es un verdadero factor de prevención. Y para ello aprovechar el  Día 
Internacional de Prevención del  Suicidio que  desde el 2003 la OMS ha establecido que sea 
el 10 de Septiembre, como parte del trabajo de concienciación que indudablemente se 
recogerá en el Plan de Prevención, asumiendo también las aportaciones de los agentes 
señalados en el acuerdo anterior.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia el 

seu vot favorable a la proposta de resolució.  

Després de llegir-ne la part expositiva, considerem que és un error assenyalar la causa 

principal del suïcidi. És un tema massa delicat per emetre opinions i encara més com a 

polítics. No existeix una causa única que pugui explicar el motiu pel qual una persona s’arriba 

a suïcidar, ja que hi ha molts factors de risc que hi intervenen.  

No obstant això, és un tema de salut pública de primer ordre, que ens preocupa, i Catalunya 

és de les comunitats que més ha treballat en aquesta matèria i ha participat en programes 

europeus de prevenció del suïcidi.   

 

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

anuncia el seu suport a la proposta.  

Estem d’acord a treballar per la prevenció dels suïcidis. De fet, considerem que és urgent 

destinar recursos a millorar l’atenció i a dotar-nos d’equipaments per a l’atenció de la salut 

mental de la ciutat. Tothom al llarg de la vida pot patir algun trastorn o malaltia mental i les 

administracions no hi presten prou atenció, i aquest tipus de situacions queden amagades i 

desateses.    

 
 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, comença dient que hi ha 

psiquiatres molt famosos que fa temps que diuen que urgeix un Pla nacional contra el suïcidi 

en aquest país. 

És veritat que els suïcidis, malgrat que són un fet recurrent a la ciutat, es consideren tabús i 

s’invisibilitzen. D’allò que no es parla es pensa que no existeix, però la realitat ens supera. 

Com a polítics hem d’impulsar un treball sanitari i comunitari de prevenció del suïcidi. La ferida 

intergeneracional que deixa al si d’una família és enorme. Els anys de la crisi, la soledat, la 

manca de relacions i la pobra relació comunitària o social empenyen cada vegada més sovint 

més gent al suïcidi. Cal una diagnosi, un protocol conjunt de detecció i prevenció, una 

especialització dels professionals i una dotació econòmica important en les àrees de salut.  

La societat neoliberal afavoreix aquesta soledat i la pràctica del suïcidi.  

Per tot plegat, hi votarem favorablement.   
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, dona suport a la 

proposta. Ens sembla molt raonable i necessària per a la ciutat.   

 
 
La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, avança el 

seu suport a la proposta de resolució. S’han exposat una sèrie de qüestions que són de vital 

transcendència.  

Parlar de la negació o de la por a tractar el tema del suïcidi és molt important, no només per a 

la persona, sinó també per a l’entorn. Moltes vegades no se sap cap on anar quan algú 

detecta que alguna cosa no està funcionant. Tots els que hem patit molt proper el tema del 

suïcidi, sabem que de vegades ens queda aquell neguit de què hauríem pogut fer-hi. S’ha de 

parlar, no s’ha de tenir por i hem d’establir un espai de coneixement, de diagnosi real, però 

que també la ciutadania conegui quins són els recursos als quals es poden adreçar, tant les 

persones afectades com els seus familiars o l’entorn social. 

Per tot plegat, hi donarem suport. 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, anuncia el seu suport a la proposta de resolució. 

Agraeix al regidor la seva visita per mostrar-los la proposta i treballar-la conjuntament.  

És cert que la mort per suïcidi continua sent un tema tabú a la nostra societat, a causa, en 

part, d’una herència religiosa i cultural. 

A Mataró disposem dels mitjans per treballar-ne la prevenció i el posterior tractament, com ara 

la Taula de Salut, la Fundació Hospital, que són especialistes en el tractament del dol, i ara 

també l’entitat Mans Amigues, que se centra en teràpies de tractament del dol per suïcidi. 

Però també serà necessari un estudi per poder treballar-ho de manera conjunta i no duplicar 

esforços. Hem de tenir en compte que el 90% de les persones mortes per suïcidi tenien algun 

trastorn mental, i un 50% havien acudit al CAP i, per tant, el pes més important de la 

prevenció el suporta la sanitat. 

Resto a la seva disposició per seguir avançant en aquest camí. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, agraeix la implicació i la receptivitat de tots els regidors en aquest tema.  

He estat diversos mesos preparant el tema i ho he pogut fer gràcies al suport de l’Associació 

per la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent, radicada a Girona, però que està 

connectada amb l’entitat de Mataró, Mans Amigues.  

També he de donar les gràcies al Departament de Benestar Social, i a la Sra. Elizabet Ruiz 

Moreno, que hagin estat tan receptius i hagin donat una vista prèvia al tema.  

M’agradaria que aquesta aprovació no quedi en l’aire perquè estem al final del mandat i que 

aquells que continuïn la tinguin en compte. És un tema molt important perquè hi ha moltes 

persones que ho pateixen i sembla que no importi a ningú. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES I 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER LA PREVENCIÓ, CONSCIENCIACIÓ, CONTROL I 

DETECCIÓ DE LA LUDOPATIA ENTRE ELS I LES JOVES A MATARÓ. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta de 

resolució següent: 

 
“Un estudi de la Unitat de Joc Patològic de l'Hospital de Mataró alertava ja l’any 2017 d'un 
augment significatiu de la ludopatia on-line. Des de 2011, els pacients que s'hi han adreçat per 
problemes relacionats amb els jocs d'atzar on-line han passat de ser insignificants 
(representaven un 3% dels casos)  a suposar un 25% del total. Per contra, es constata una 
caiguda substancial dels jugadors presencials de màquines escurabutxaques, que van passar 
de representar el 90% dels casos el 2011, a ser el 60% el 2016. En aquest sentit, els 
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professionals avisaven que les apostes per internet afectaven a una població més jove i amb 
un potencial d'addició més fort. 
 
En aquest sentit, un altre estudi elaborat per un equip del Consorci Sanitari del Maresme 
conclou que l'edat mitjana del jugador online es situa al voltant dels 28 anys, mentre que la 
dels jugadors patològics de màquines escurabutxaques està en els 33 anys. 
 
Aquest perfil coincideix amb el dels estudis de factors de risc del trastorn del joc a la població 
clínica espanyola també de l’any 2017, que presenta el perfil majoritari al nostre país:  home 
solter, actiu laboralment, que no disposa d’ajuts socials, que va presentar un inici precoç de la 
conducta de joc i que pateix problemes relacionats amb la salut. L'informe assenyala que la 
mitjana d'edat d'inici en el joc seria de 21 anys, havent-se iniciat en el joc el 36% dels 
enquestats abans dels 18 anys. 
 
L’estudi del CSdM  alerta també que  el joc online té un major potencial d'addicció, perquè el 
temps que transcorre fins que el jugador desenvolupa l'addicció és de només quatre anys, 
mentre que els jugadors de màquines escurabutxaques triguen fins a nou anys en 
desenvolupar l'addicció. L'estudi també posa de manifest que el jugador online juga més 
sovint, aposta quantitats més grans de diners, passa més temps jugant, acumula més deutes, 
demana més diners, comet més actes delictius per finançar el joc i té més problemes judicials 
per aquesta causa, que no pas els jugadors de màquines. Pel que fa al tipus de joc, la 
ludopatia online es basa sobretot en les apostes esportives (40% dels casos), així com el 
pòquer online (24%) o el casino online (24%). La borsa (10%) i el bingo (2%) són els altres joc 
que més atreuen. 
 
Un altre estudi del Col.legi de Metges de Catalunya alerta que els adolescents (de 14 a 17 
anys) consideren les apostes esportives com una activitat implícita de l'esport i una 
experiència social lligada a la diversió que no comporta cap risc. . Es calcula que el joc en línia 
és la principal causa de ludopatia en menors de 26 anys. 
 
L'Associació Espanyola d'Empresaris de Salons de Joc i Recreatius (ANESAR),  en la seva 
memòria 2018, admet que el joc és un negoci rendible que no deixa de créixer anualment al 
nostre país.  
 
Segons les dades que proporciona la seva última memòria, el nombre de cases d'apostes s'ha 
multiplicat en totes les Comunitats Autònomes. De les 2.441 sales que existien a tot el país 
l'any 2014, aquesta xifra ha crescut fins als 3.132 al 2017.  
 
Aquest augment significatiu de les sales de joc, unit a una regulació dispar segons la 
Comunitat Autònoma (recordem que cada territori posseeix una llei de joc, sobre 
Drogodependències i altres trastorns addictius) i també a que cada ajuntament posseeix una 
normativa específica sobre ordenació urbanística, ha donat lloc al fet que existeixin cases 
d'apostes o sales de joc situades just al davant de col·legis, instituts i centres juvenils, zones 
esportives, centres comercials o edificis públics. 
 
Una proximitat a aquest tipus de centres que, segons diferents experts normalitza la seva 
presència i fa que els menors considerin aquest tipus de negocis aptes per al seu accés, 
facilitant, en certa mesura, l'inici en el joc dels ciutadans. 
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A part del problema que representa la proliferació de cases d’apostes, cal afrontar l’enorme 
perill que suposen les apostes on-line. Els darrers anys han proliferat múltiples modalitats de 
joc on-line que permeten apostar fins i tot des del mòbil, posant les màximes facilitats al fet 
d’apostar. Aquestes noves formes de joc, a més a més, fan servir formes de publicitat 
especialment agressives, utilitzant la imatge de persones famoses, sovint astres de l'esport 
com Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Neymar, i actors i presentadors de televisió. Fins i tot 
una empresa de d’apostes és patrocinadora oficial de la Lliga de Futbol. 
 
I ofertes de bons, amb promocions i descomptes per animar la gent a fer la primera aposta, 
tècniques amb elements de resposta no reflexiva.  
 
Així, a dia d’avui, quasi 3 de cada 10 persones que fan teràpia tenen entre 20 i 30 anys. 
 
Més enllà, per tant, de les lleis estatals o autonòmiques entenem que els ajuntaments, com 
administració pública més propera al ciutadà i coneixedora de primera mà de la realitat del seu 
territori, han de jugar un paper fonamental a l'hora d'afrontar el trastorn de joc des dels seus 
diferents vessants: regulació, conscienciació, control, detecció, etc  
 
Pels motius exposats, el GM d’ERC-Mov.Esquerres,  proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró els ACORDS següents: 
 
PRIMER. Dur a terme les modificacions precises en la normativa sobre planificació urbanística 
a fi de prohibir l'obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de centres escolars, 
instituts, centres juvenils, zones esportives i edificis públics amb alt trànsit de menors d'edat. 
 
SEGON. Desenvolupar, en col.laboració amb la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de 
Mataró, campanyes de conscienciació per als progenitors i els menors d'edat sobre els riscos 
que comporta el joc i les altes xifres de ludopatia que s'estan registrant entre els joves.   
 
TERCER. L’àrea de Llicències d’Activitats,  juntament amb la Policia Local i Mossos 
d’Esquadra, efectuarà el control i inspecció de l’operativa d'aquestes cases de joc i apostes, a 
fi de supervisar el correcte funcionament dels mecanismes d'identificació de jugadors i poder 
detectar possibles menors d'edat que puguin haver accedit a aquests establiments.  
 
QUART. L’Ajuntament de Mataró incorporarà l'atenció i detecció de ludopaties entre joves i 
adolescents a la cartera d'assessoraments de la Xarxa d’Espais Joves a demanda i de forma 
personalitzada als joves que s'hi adrecen i també a les visites i tallers que fan als instituts, 
elaborant material propi informatiu sobre els perills del joc online. 
 
CINQUÈ. En línia amb les recomanacions dels experts, l’Ajuntament de Mataró regularà a 
nivell local (espais i mitjans públics i empreses del grup) la presència d’aquest tipus de 
publicitat.” 
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La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, anuncia el seu favorable.  

Hem d’exigir a les diferents administracions supranacionals que regulin el greu problema de la 

ludopatia, regulant des de la publicitat fins a mesures específiques de protecció i 

sensibilització per revertir el greu problema que es va originar el 2011 amb la promulgació de 

la Llei 13/2011, de 28 de maig, sobre la regulació del joc. Amb aquesta llei va arribar un 

perillós canvi de paradigma en les apostes d’atzar, on es va obrir el camí a la publicitat, la 

promoció, el patrocini i la concepció de joc responsable. Hem de començar a dir que 

promocionar un joc responsable no deixa de ser promocionar el consum de qualsevol 

addicció, amb substàncies o sense. Una addicció que avui es ven com un atractiu. 

Estic totalment d’acord que aquest Ajuntament ha de jugar un paper fonamental a l’hora 

d’afrontar el greu problema de la ludopatia. No només ha de seguir treballant, sinó que ha de      

fer-ho de manera urgent, reconeixent que aquests jocs són activitats econòmiques amb un 

risc per a la salut pública, invertint més recursos per a la prevenció, assumint la responsabilitat 

com a municipi davant del creixement d’aquestes xifres i seguint els passos necessaris per 

dur a terme els canvis pertinents en les mesures urbanístiques per protegir els nostres 

menors. Apostar no és un joc, igual que governar. No hem de ser còmplices de jugar-nos el 

futur de tothom i menys de la nostra joventut.  

 

 

 

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

seu vot favorable.  

A dia d’avui existeixen eines urbanístiques perquè hi hagi un cert control en aquest tema, pel 

que fa a distàncies dels centres educatius, etc., com ja vam viure amb la regulació dels 

centres de cànnabis, i s’ha demostrat que a nivell local també s’hi pot fer alguna cosa.  

No obstant això, crec que seria bo que a nivell d’instàncies superiors tinguéssim una legislació 

que acompanyés i protegís els ajuntaments i, en definitiva, tota la societat. 

 

 

 

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

votarà favorablement. Compartim el 100% de la proposta.  
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Dins de l’àmbit competencial municipal, cal conscienciar la població, no només els joves, dels 

riscos del joc. I també cal regular amb criteris urbanístics restrictius la instal·lació i visibilitat de 

les cases de joc i apostes. Com a exemple, a menys de 500 metres tenim el bingo de la 

Rambla i una casa d’apostes i jocs a baix de la Riera amb uns rètols llampants. A tall 

d’anècdota, l’altre dia fent un cafè em vaig quedar sorpresa de la quantitat de gent que hi 

entra. 

Naturalment, també hem de regular amb caràcter restrictiu la presència a la via pública de la 

publicitat relacionada amb els jocs i les apostes.  

Potser caldria estudiar aplicar un tipus impositiu específic per a aquests establiments, perquè 

realment el mal que generen a la sanitat pública i en altres àmbits és important, i no deixem de 

ser-ne corresponsables.  

 

 

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

anuncia el seu vot favorable i demana que s’incideixi especialment en l’acord 4t.  

La setmana passada llegia un article que parlava dels joves jonquis del joc online i dels deutes 

que els menors adquireixen i que han d’assumir les seves famílies. Estem fent molta 

incidència en els locals d’apostes i són només la punta de l’iceberg. El problema més greu rau 

en el joc online, on fàcilment un menor pot accedir on no hauria d’entrar. 

L’Ajuntament ha de fer campanyes adreçades als més joves, advertint dels perills, com se 

n’havien fet sobre el consum d’alcohol i substàncies estupefaents, o sobre l’assetjament, etc.  

Algun tipus de retret social hauríem de fer a aquelles entitats que hi col·laboren. Per exemple, 

l’equip que és més que un club va signar el 2016 un acord amb una casa d’apostes que avui 

dia és vigent, esportistes com G. Piqué han estat imatge d’una d’aquestes cases i clubs com 

el Madrid també, etc. El problema és que són una font inesgotable d’ingressos per als clubs. 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, explica que sempre hem 

pensat que el perfil d’un jugador d’atzar és una persona adulta que juga a les màquines 

escurabutxaques, però el perfil actual del ludòpata és d’un jove que va als salons de joc i 

aposta per Internet. Les xifres amb les quals ens movem són alarmants. Com diu la proposta, 
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els casos tractats per la Unitat de Joc Patològic a l’Hospital de Mataró ja superen un 25% del 

total a l’any 2017.  

També hem de tenir en compte que a tota hora veiem a la televisió anuncis d’apostes: el 

45,3% dels anuncis d’apostes s’emeten en horari infantil i 8 de cada 10 anuncis sobre apostes 

s’emeten a la ràdio en horari protegit, un 84,5% (dades del 2018). I estem farts de veure 

famosos que fan anuncis sobre apostes i jocs, la qual cosa trenca completament el discurs de 

la responsabilitat. A més, els intents banals del govern central a l’hora de regular la publicitat 

són insuficients; la normativa és molt permissiva. Podem conscienciar el jovent del perill del 

joc, però si rep inputs constants a la ràdio, a la televisió i a Internet, poca cosa podrem fer-hi. 

Per això, com recomana el consell del Col·legi de Metges de Catalunya, cal imposar una 

regulació urgent de la publicitat i el màrqueting del joc, similar al cas de l’alcohol i el tabac, i 

més ara que el joc és una addicció sense substància o conductual.  

Sabem que tot el que hem esmentat és supramunicipal, però donarem suport a la proposta. 

L’únic camí està en la prevenció, la conscienciació, el control i l’atenció. És el nostre deure 

pressionar els ens supramunicipals que apliquin una regulació per erradicar aquesta xacra.  

 

 

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

Ciudadanía, anuncia el seu vot favorable.  

Pensem que la ludopatia és un tema molt important. En la meva activitat professional al llarg 

dels anys m’he trobat com persones, amb bons nivells de vida i d’ingressos, tenien forats 

negres en les seves vides per culpa de les drogues o del joc. Soc molt conscient de la 

ludopatia i de les conseqüències catastròfiques que pot tenir per a les persones.  

No obstant això, estem bastant en contra de la prohibició. La pregunta és: el bar està 

relacionat amb l’alcoholisme? Sí o no? No necessàriament hi ha una relació directa. Prohibir el 

joc és negatiu. Els més grans de la sala coneixem les èpoques d’il·legalitat del joc, de 

repressió del joc, de les timbes il·legals, etc., i al final el camí no és la prohibició, sinó la 

reglamentació. El que s’ha exposat d’aplicar mesures similars a les del tabac, l’alcohol, etc., sí 

que és positiu.  

D’altra banda, hi ha coses que es plantegen aquí que jo, com a assessor, trobo que ja es 

donen. Per exemple, per muntar un centre recreatiu, Llicències ho posa complicat, entre 

distàncies respecte als centres educatius, etc. Hi ha dificultats i restriccions per a aquests 

locals. 
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Però és positiu i cal implicar-se, i per això hi votarem a favor.  

Finalment, no oblidem que el problema més greu de tots és el del joc online i això gairebé 

requereix una reglamentació europea per poder-hi fer front. 

 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta 

que es tracta d’una proposta molt treballada i encertada, que ha tingut en compte l’estudi que 

ha fet la doctora que porta el tema de la ludopatia aquí a Mataró. 

També hauríem de parlar de per què s’arriba a aquesta situació. Evidentment són polítiques 

supramunicipals, però el problema és que els joves juguen online, però ja no ho fan ni a casa, 

i van directament a jugar a aquests espais per saltar el control parental que pugui haver-hi a 

casa. I fins que no els tenim al jutjat no sabem quin ha estat el procés i quines són les 

patologies que es van acumulant en cada cas. Es comença per una addicció al joc i es 

compatibilitza amb l’alcohol o altres drogues i això provoca una sèrie de conductes disruptives 

i destructives dins l’àmbit familiar i social.  

Cal regular-ho i cal posar-hi mitjans, però no pot ser que a la televisió ens estiguin anunciant 

que ens deixen diners perquè un es llenci a jugar.  

Potser hem de fer polítiques d’empoderament, perquè hem perdut pràcticament una generació 

per culpa, en un primer moment, de l’efervescència econòmica i, després, de l’empobriment 

brutal al qual es va passar, cosa que ha provocat situacions i conductes molt disruptives a 

nivell familiar i individual.  

Hem de posar-hi mitjans des de l’àmbit local i coordinar-nos amb l’àmbit expert, que són els 

que saben com tractar tot això, però també hem de començar a treballar amb les famílies i els 

infants perquè ells mateixos tinguin la capacitat per prendre decisions que no els facin mal a 

ells mateixos.  

 

 

 

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

manifesta que és important que des de les administracions es vetlli per la ciutadania, i més en 

aquests temes que poden generar problemes socials.  

Des de l’Ajuntament també hi ha un gran interès per crear els mecanismes necessaris per 

garantir el benestar de les persones joves i protegir la ciutadania més vulnerable. Durant els 
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últims anys, des del Servei Públic de Consum Municipal, que porta a terme activitats 

periòdiques d’educació en consum responsable, s’ha detectat una nova demanda de pares i 

mares d’infants i adolescents de sessions informatives relacionades amb l’ús responsable de 

les noves tecnologies.  

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mataró va ser el municipi que durant el 2018 va iniciar una 

prova pilot del Servei de Suport de Polítiques de Consum de la Diputació, que consistia en un 

nou taller de consum responsable al voltant dels jocs d’atzar, anomenat “Què t’hi jugues?”, i 

que es va adreçar a alumnes de 16 anys, estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius. Als tallers que es fan als centres educatius es treballen aspectes relacionats amb 

l’ús responsable dels jocs d’atzar online, la prevenció dels problemes més freqüents associats 

a la conducta del joc online, la normativa que regula el joc i les despeses econòmiques que 

pot generar. 

Durant el curs 18-19 s’han realitzat 16 tallers i hi han participat diversos centres educatius. Els 

objectius són:  

-      Contribuir a la formació integral de la persona, atenent el desenvolupament de la 

consciència individual i col·lectiva i els hàbits de consum responsable crític i actiu, 

cercant la informació, la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat del consum de béns i 

serveis. 

-     Desenvolupar la capacitat per exercir una elecció lliure, racional, crítica i saludable dels 

béns i serveis per fer-ne un ús correcte i responsable. 

També existeixen comissions de coordinació entre professionals de diferents serveis liderats 

pel Servei de Salut i Consum, que ja incorporen la detecció i derivació al servei especialitzat 

dels casos d’addicció a les noves tecnologies. De fet, en els últims tres anys s’han fet 

sessions formatives adreçades a professionals de la ciutat que treballen amb joves per poder 

abordar la detecció d’aquests casos.  

És per això que ja es fa que votarem a favor de la proposta de resolució, amb voluntat de 

continuar treballant conjuntament per dur a terme aquestes accions.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, dona les gràcies als membres del consistori pel seu suport. Tant 

aquest debat com l’anterior han enriquit molt les dues propostes presentades.  
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Només vull fer-li una puntualització al Sr. Casaseca: la proposta no diu que prohibirem les 

cases d’aposta, sinó que no se’n permetrà la ubicació en aquells llocs propers a centres 

educatius i escolars, tal com vam fer amb els macroprostíbuls.  

És veritat que tenim un problema amb el joc online i tenim una responsabilitat a nivell local 

limitada, tot i que hem de fer actuacions, però necessitem pressionar els nostres partits 

polítics per canviar les lleis que tenim, per regular la publicitat, etc. Els esportistes han de ser 

els primers a no col·laborar amb aquestes cases d’apostes, perquè tenen una responsabilitat 

molt gran. Quedo especialment garratibat quan veig jugadors de futbol fent publicitat de cases 

d’apostes dels partits de futbol que juguen. És èticament reprovable.  

Finalment, agrairia a la Sra. Merchán que el tema de modificar la normativa sobre planificació 

urbanística es pugui posar en marxa de manera immediata. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

  

12  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PERQUÈ ES CREÏN WEBS PERSONALITZADES QUE DONIN UNA 

MILLOR IMATGE, DIFUSIÓ I QUALITAT DELS NOSTRES CENTRES 

CULTURALS I MONUMENTS A LA CIUTAT    

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec següent: 

 

“Menos en la Nau Gaudí o Can Palauet que hay una página web específica para estas salas 
de exposiciones y/o museos, creemos des de nuestro grupo, necesario que para cada 
equipamiento museístico se desarrolle des de las TICs del ayuntamiento. Una web 
personalizada: Can Marfà – Género de punto, Can Serra y Can Boet. La razón por la cual se 
pretende esta modificación es para que se facilite al usuario, usuaria o visitante una mejor 
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concreción de los aspectos que tienen que ver con el contenido y la temática general de estos 
museos, y así no tener que redireccionar su acceso a la página web de Cultura del 
Ayuntamiento. Facilitando el acceso, optimizando el tiempo y dando un valor añadido y 
singular a cada monumento. 
 
Sería conveniente también que esta información se pudiera facilitar a través de las respectivas 
recepciones de cada equipamiento y, sobre todo, a través de las redes sociales (TIC).  
Acercándonos a esa imagen de ciudad moderna y de progreso que cuida su riqueza cultural y 
patrimonial.                                 
 
Contenido general (sugerencias) 
 
.- Exposición Permanente. 
.- Exposición Temporal. 
.- Exposiciones Itinerantes. 
 
 
Sería un avance que se viera en la página web el recorrido cronológico y temporización; a 
saber: exposición en curso, exposiciones futuras, exposiciones pasadas, recursos didácticos, 
conexión con otros museos del mundo y del estado, museo virtual, etc. 
 
Por todo ello que desde el grupo Municipal de VOLEMataró, proponemos los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- Crear una web personalizada en cada equipamiento museístico. 
 
2.- Facilitar en cada recepción dicha web personalizada. 
 
3.- Que en la página web podamos relacionar el contenido con otros museos de todo el 
mundo, además de posibilitar la creación de un museo virtual.” 
 
 
 

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

Cultura, dona la benvinguda al Sr. Lloveras i li desitja sort i encerts. 

Li agraeixo el prec i, evidentment, li acceptarem.  

Ja sap que fa temps que s’està treballant des de Direcció de Cultura en omplir continguts del 

web de Cultura. També s’ha fet amb el web de Visit Mataró, amb l’objectiu de promocionar 

Mataró com a ciutat turística.  

No obstant això, ens manquen recursos. En funció dels recursos que tinguem, anirem farcint 

el contingut dels nostres webs.  

Totes aquestes propostes respecte a les exposicions també les tenim en compte i, quan es 

pugui, ho tirarem endavant. 
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13  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

LES OBRES AL PASSATGE DEL MIRÓ I EL CARRER DE LA CASETA 

DE CIRERA.  

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“ El 16 de gener passat van començar, per sorpresa dels veïns, unes obres d’arranjament de 
la calçada al Passatge Del Miró i al Carrer La Caseta al barri de Cirera.  
 
Les veïnes i els veïns es van assabentar de les obres només a través d’uns cartells que es 
van penjar al carrer el dia abans que comencessin els treballs. Comerços, tallers, pàrquings, 
empreses, residents i particulars en general es van veure fortament afectats per aquestes 
actuacions.  
 
Segons la informació dels cartells, a més a més, les obres d’aquests dos carrers havien de 
finalitzar el 22 de gener, mentre que a dia 23 de gener encara no s’havia començat a 
pavimentar de nou els carrers.  
 
El 21 de gener van aparèixer nous cartells avisant que no es podria accedir als pàrquings, per 
culpa de les obres al carrer, els dies 22 i 23 de gener. Bé, aquells dos dies tampoc es va dur a 
terme cap actuació al carrer. El mateix 23 van desaparèixer els cartells anteriors per uns de 
nous que avisava de la impossibilitat d’accedir als pàrquings el dia 25... Vaja, un despropòsit 
darrere l’altre i, mentrestant, uns veïns i unes veïnes que s’han trobat totalment desemparats 
per part de l’ajuntament.  
 
Tot això coincidia en el temps amb les obres del Passeig Carles Padrós, que impossibilitava 
l’accés de totes les línies d’autobusos que unien la part nord de Cirera amb la Plaça Espanya. 
Autobusos que es van haver de desviar cap a la Carretera de Cirera, Ronda Doctor Ferran i 
Avinguda del Corregiment, provocant, en hores punta, considerables col·lapses de trànsit al 
barri.  
 
Entenem que les obres poden ser necessàries (i més ara que vénen eleccions), ho entenen 
fins i tot els veïns i les veïnes, segurament, però el què és inadmissible és la total falta 
d’informació o, encara pitjor, d’informació contradictòria. Un munt de despropòsits que donen 
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una imatge de manca de respecte, de sensibilitat i d'absència total de consideració cap la 
ciutadania de la zona.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA formula la següent PREGUNTA:  
 
- Com és possible que no s’avisés amb la suficient antelació i claredat als veïns i veïnes del 
Passatge Del Miró i del Carrer La Caseta de les afectacions que els provocaria les obres de 
pavimentació i asfaltat dels seus carrers? Es va seguir algun protocol en tot aquest procés? 
En cas contrari, per què no?  
 
- A banda de la resposta que ens puguin donar en aquest Ple, ens podrien fer arribar un 
informe detallat amb tot el seguit d’actuacions derivades d’aquesta intervenció municipal? “ 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, desitja molts encerts al Sr. Lloveras.  

Aquestes obres les vam anunciar com anunciem la resta d’obres que estem fent a les 

diferents vies. 

En primer lloc, vam posar els cartells amb dos dies d’antelació a l’inici d’aquestes obres, vam 

informar-ho al web municipal i a través de les xarxes socials. Per l’abast i la durada prevista 

inicialment de les obres, que era d’una setmana, es va considerar que informar amb els rètols 

els veïns dels carrers i fent-ne difusió a les xarxes, ja en tindríem prou, com altres vegades. 

La durada prevista era d’una setmana, però, un cop començades i per motius aliens, es van 

haver de retardar en dues ocasions: la primera, per una avaria mecànica de la màquina 

estenedora, que va comportar que l’empresa l’hagués de reparar; i, la segona, per la 

priorització de l’asfalt del passeig Carles Padrós, com a via principal, que també estava parat 

pel mateix motiu. 

És cert que la informació del retard de les obres no es va fer com calia, ja que el dia 18 es va 

anunciar que els treballs es reprendrien i no va ser així; es van reprendre el 23 i es van 

finalitzar el 24. El retard va ser de dos dies finalment respecte al que s’havia anunciat. 

És cert que es va cometre aquesta errada informativa per part de l’empresa encarregada de 

les obres i, des dels serveis municipals, ja hem comunicat el malestar dels veïns per aquestes 

incidències. Hem demanat a l’empresa que extremi els protocols d’informació en les obres, i 

aquesta proposta ens ajudarà a l’hora de millorar els més de 40 carrers que resten per 

asfaltar. Recordo que aquesta és una segona fase d’asfalt i la primera ja l’havíem realitzada 

durant el 2017. 
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Demanem disculpes de nou als veïns, però és necessari posar la ciutat al dia en asfalt i 

voreres després de tants anys sense inversió. Agraeixo tot l’equip d’Espais Públics l’esforç i la 

bona feina. 

Sí, demanarem aquest informe i demà mateix, si el tenim, l’hi farem arribar. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix també al regidor el fet que hagi reconegut que no tot 

s’ha fet bé. El protocol sí que s’hauria d’estudiar perquè aquests canvis de cartells i aquestes 

obres han causat molt d’enrenou al barri. 

 

 

 

 

 

14  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PERQUÈ ADEQÜIN AMB LLUM I UNA FONT EL PARC QUE HI HA 

DAVANT DEL COL·LEGI DE MARTA MATA.  

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 

“Davant del centre educatiu Marta Mata hi ha un espai de jocs infantils molt visitat pels 
alumnes de l’escola. Un espai on els nens juguen a la sortida de l’escola i les famílies passen 
estones. Abans entre i després del horaris escolars. 
 
Ens ha sobta molt l’atenció les mancances d’aquests espai, primer d’il·luminació a l’hivern els 
nens/nes de l’escola es queden a les fosques, generant certa sensació d’inseguretat. Amb 
poca perspectiva de gènere i poc idònia pel col·lectiu d’infants que hi transiten.  Troben a faltar 
una font en un espai que estar a mig desenvolupar urbanísticament parlant, per tant 
consideren de vital importància que hagi una font en aquests petit parc. 
 
Alguna paperera i s’arregli filat, trencat per la part que dona al parc amb el conseqüent perill 
pels infants. 
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Es per tot l’exposa’t que sol·liciten el següent: 
 

1. S’enllumeni adequadament aquests espai de llocs infantils. 
2. S’arregli de forma correcta i segura el filat de la tanca que separa el col·legi de 

l’espai esmentat. 
3. Es col·loqui una font en el parc.” 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, contesta que l’escola ja fa més de 10 anys que es va construir i 

durant tot el 2017 es van mantenir diverses reunions amb la delegació de l’AMPA i l’escola 

per tractar quines accions de millora podíem dur a terme als jardins Vicenç Ferrer.  

El que em sobtava és com estava aquell solar al costat d’una escola. Era necessari    

endreçar-lo i és el que vam fer: vam millorar-ne la seguretat reforçant el talús, vam reordenar 

l’espai amb bancs i arbres i vam posar-hi elements de jocs infantils, i evidentment ens 

encantaria il·luminar la zona verda i instal·lar-hi una font. Teníem aquesta valoració feta 

perquè ja era una petició de la delegació de l’AMPA, però vam arribar fins on vam poder. 

Esperem que els pressupostos del 2019 ens permetin poder augmentar les millores en 

aquests jardins.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, demana que n’arreglin 

el filat, perquè per allà s’hi pot accedir i generar inseguretat dins l’espai. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, respon que el filat ja està arreglat i repeteix que, si es té capacitat, 

el 2019 es millorarà l’espai. 
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15  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ S’OPTIMITZIN EL SERVEI I 

L’ORGANITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Durant els últims mesos han crescut de manera considerable els fets delictius a la nostra 
ciutat i en conseqüència l’alarma social que se’n deriva d’aquesta situació. Tots som 
conscients que la seguretat és un camí de fons i que és necessari fer un treball a llarg termini 
que té a veure amb problemes socioeconòmics que cal entomar amb programes específics de 
fons i d’efectes més lents;  però també que cal donar una resposta immediata per aturar 
l’angoixa que provoquen aquests fets i per garantir la seguretat dels nostres veïns sempre i en 
tot moment. 
 
És per això que proposem un canvi organitzatiu que permeti alliberar efectius de policia local 
per tal que s’incrementin el nombre d’efectius que realitzen serveis al carrer, millorant i 
incrementant la presència policial a la Via Pública, ja que és aquesta una de les millors 
maneres d’incrementar la sensació de seguretat. 
 
Entre aquests canvis organitzatius proposem els següents: 
 
- Eliminar, com ja han fet moltes ciutats de Catalunya segons hem pogut saber, el 

dipòsit de detinguts, traspassant aquest servei al Cos de Mossos d’Esquadra.  
- Substituir el servei de manteniment dels vehicles de policia per personal civil que pot 

realitzar perfectament aquesta tasca. 
- Introduir vigilància privada a alguns serveis com el que es dóna a les dependències de 

Benestar Social tal com ja es fa també a altres Municipis. 
- Altres que puguin aportar els mateixos tècnics especialistes del servei. 
 
Prec: 
 
-El Govern Municipal introduirà els canvis necessaris per a alliberar efectius de Policia Local 
que puguin realitzar tasques de seguretat ciutadana a peu de carrer i garantir la seguretat dels 
mataronins i mataronines.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

agraeix el comentari. Soc un defensor de la professió i això abasta a tots els cossos i forces 

de seguretat i a tots els treballadors de la seguretat pública i privada. Estic al seu costat. 

Totes aquestes propostes estan sobre la taula. En algunes portem temps treballant. I, de fet, 

la idea de revisar el conveni amb Interior, amb Mossos d’Esquadra, passava per alguna 

d’aquestes propostes, precisament (el dipòsit de detinguts, etc.). 

També s’està treballant en propostes com la de posar càmeres de videovigilància. En aquest 

sentit, ja hi ha una part que està programada al polígon d’oci nocturn del Pla d’en Boet. I 

també estem estudiant el control de l’aparcament de Rocafonda o el tancament de parcs, que 

ara fa la Policia Local, posant càmeres o pilones als accessos, així com alguna fórmula de 

col·laboració amb els centres escolars o les AMPA’s, a través de voluntaris, per exemple.  

La qüestió és que encara estem fent la proposta i s’ha de parlar amb els sindicats, perquè els 

afecta en condicions laborals, però ara acabem aquest cicle de consells territorials i de 

seguretat i esperem que el dilluns 18 podrem venir a la Junta de Portaveus amb propostes, i 

també a la comissió informativa corresponent.  

 

 

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

espera que aquesta vegada la Conselleria d’Interior autoritzi les càmeres de videovigilància. 

 

 

 

 

 

16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE 

L’ORDENANÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA.  

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“Arran de l’aprovació al Ple de L’Ordenança de Tinença d’Animals de Companyia es van 
anunciar una sèrie de drets i deures dels propietaris de gossos, gats i fures a la nostra ciutat 
que van tenir com a mesura estrella l’obligació de remullar l’orina dels gossos quan aquests 
orinaven a la Via Pública, però l’Ordenança anava molt més enllà i regulava també com 
havien de viatjar en cotxe, quines característiques havia de tenir un habitatge per acollir 
animals de gran grandària o, fins i tot, com havia d’anar lligat, o les vegades que se l’havia de 
treure a passejar al dia. 
 
Òbviament no presentem aquesta pregunta perquè sí, ens impulsa a fer-la el fet que entenem 
que no ha millorat la situació de la recollida d’excrements a la via pública, ni  coneixem si 
s’han fet les comprovacions oportunes per tal de garantir les millores que l’ordenança 
contemplava pel que fa als habitacles dels animals ni tampoc si s’està actuant respecte a les 
denúncies que hi hagi pogut haver sobre molèsties als veïns. 
 
També recordem que vàrem demanar que a l’ordenança es tinguessin presents noves 
mascotes que s’han posat de “moda” com ara rèptils o insectes exòtics i desconeixem si s’ha 
realitzat alguna acció per tal de reglamentar la seva presència a la nostra ciutat i evitar 
situacions com les que s’estan donant amb l’encreuament de porcs vietnamites abandonats. 
 
 
És per aquest motiu que presentem les següents Preguntes: 
 
1.- Pot informar-nos el Govern Municipal sobre quines actuacions s’han dut a terme per 
implementar la nova Ordenança de Tinença d’Animals a Mataró? 
 
2.-  Hi ha hagut una millora pel que fa a l’increment d’animals censats?  
 
3.- Quina evolució hi ha hagut pel que fa al nombre de sancions abans i després de l’entrada 
en vigor de l’Ordenança?” 
 
 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, explica que ara fa poc més d’un any el Ple de 

l’Ajuntament va aprovar la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels 

animals de Mataró i durant el 2018 s’han realitzat a la ciutat diferents accions comunicatives 

per donar a conèixer la nova norma. 

Aquesta campanya ha estat coordinada pel cap de Projectes de Comunicació i hi han 

participat el Servei d’Espais Públic, el Servei de Salut i Consum i el d’Igualtat i Ciutadania.  

Entre les diferents accions, s’han elaborat 8 corporis dels principals equipaments municipals, 

s’han editat fullets, s’han fet 6 anuncis a les publicacions gratuïtes de la ciutat, s’ha dissenyat 

una ampolla promocional que s’ha repartit entre totes les persones que tenen els seus 
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animals censats, s’han penjat cartells en equipaments municipals, 20 opis a diferents punts de 

la ciutat i se n’ha fet difusió a les xarxes socials. S’han realitzat accions adreçades a tota la 

ciutadania i a propietaris dels gossos censats, s’ha donat informació directa a periodistes i 

també vam crear un punt d’informació sobre la tinença responsable d’animals domèstics a la 

ciutat (23 de desembre).  

Li puc fer arribar aquesta informació de manera més detallada, si ho desitja. 

Pel que fa a l’increment dels animals censats, durant el 2016 es van censar uns 350 gossos i 

aquest 2018 se n’han censat 647. L’augment dels animals s’ha produït com a conseqüència 

de dues accions: una, per actes de la Policia Local i, l’altra, per una campanya específica del 

Servei de Salut i Consum, establint un conveni amb el Consell de Col·legis Veterinaris de 

Catalunya pel qual el Servei té accés a la base de dades dels animals de la ciutat amb 

microxip i ho pot comparar amb el cens municipal i enviar una carta informativa a aquells 

propietaris que no tenen el seu gos censat. 

A més, el Servei de Salut i Consum ha fet 105 inspeccions en habitatges i botigues d’animals. 

Els inspectors de la secció han requerit a les persones propietàries, en relació amb molèsties 

causades pels animals (orins, excrements, manca de neteja, males condicions de les 

instal·lacions i temes de benestar animal). S’han obert 24 expedients de requeriment amb 

multes coercitives i 34 expedients a partir d’actes de la Policia, arran de molèsties causades 

pels gossos en habitatges. També s’han obert 10 expedients sancionadors.  

El Servei de Salut i Consum és el servei competent per iniciar els expedients sancionadors 

sobre qualsevol problemàtica en la tinença, el control i la venda d’animals domèstics. Totes 

aquestes actuacions formen part d’una activitat regular que consta al catàleg de serveis de 

l’Ajuntament. 

Des del Servei de Salut i Consum es gestiona el Centre Municipal d’Acollida d’Animals 

Abandonats, el cens municipal d’animals, les llicències de gossos potencialment perillosos i 

els establiments de venda d’animals domèstics. El Servei també s’encarrega de la inspecció i 

seguiment de denúncies relacionades amb la tinença. 

Durant aquest 2019 està prevista una millora que consisteix a contractar un veterinari 

municipal per dedicar-se exclusivament al tema del benestar animal i la tinença responsable 

d’animals a la ciutat. El procés selectiu ja ha finalitzat i en breu començarà a treballar.  

A més de les inspeccions en habitatges, es vol iniciar un programa més exhaustiu per al 

control dels establiments de venda d’animals, la lluita contra l’abandonament i l’obertura 

d’expedients sancionadors en els casos que es detectin. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

agraeix la resposta i li demana que li faci arribar per escrit. 

És veritat que s’han doblat els animals censats, però encara hi ha molts animals que no estan 

censats. Demano que persisteixin en aquesta feina.  

D’altra banda, al ple passat es van fer unes acusacions contra un establiment, que si són 

certes es mereix la sanció o el tancament, però que s’han de contrastar prèviament amb les 

dades que vostè té. 

 

 

 

 

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS TREBALLS 

D’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“El passat 4 d’octubre de 2018 el Ple Municipal va aprovar una Proposta de Resolució 
presentada pel nostre Grup per revisar l’Ordenança Municipal de Circulació, pel que feia 
referència sobretot a noves formes de transport individual que han tingut un creixement 
exponencial els últims anys. A això cal afegir que caldria també desenvolupar tot el referent al 
servei de taxi i les VTC. Passats ja 3 mesos no hem tingut cap retorn per part del Govern 
Municipal sobre què s’està fent i, és per aquest motiu que, presentem les següents Preguntes: 
 
 
1.-Ha començat el Govern Municipal la revisió de l’Ordenança Municipal de Circulació per 
donar respostes a la nova realitat i problemàtiques que se’n deriven (ni que sigui a nivell 
tècnic)? 
 
2.-Com pensa el Govern Municipal adaptar el Decret-Llei que regula els serveis de lloguer de 
vehicles amb conductor de 21-01-19 de la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat?” 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

exposa que el 7 de desembre va signar el decret de creació de la comissió redactora de 

l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança de circulació i mercaderies perilloses.  

A través del web municipal es va comunicar l’obertura de la comissió, que ha estat exposada 

públicament del 20 de desembre al 7 de gener. El redactat final de l’avantprojecte té data de 

l’11 de gener. I a partir d’ara s’obrirà un termini per als grups municipals perquè facin 

aportacions a l’avantprojecte. 

L’ordenança de circulació, al contrari que altres, per la complexitat del tema, requereix una 

fase prèvia. És a dir, no anem directament a una aprovació inicial, després a una de definitiva 

i entremig fem les al·legacions; el que intentem és acollir el màxim possible de propostes en la 

fase prèvia perquè després tècnicament és molt complicat.  

Totes aquestes qüestions que es donen al carrer i que altres municipis estan valorant ja les 

tenim recollides a la proposta d’avantprojecte. A partir d’ara, farem el retorn d’aquest redactat 

perquè els grups puguin fer-ne les seves aportacions. Ho portarem, al voltant del dia 24, al 

Consell de Mobilitat i, a partir d’aquí, estarem en disposició, al proper ple o al següent, de 

presentar l’aprovació inicial de les ordenances, pel que fa a VTC, després d’haver-nos reunit 

amb tots els sindicats del taxi a Mataró fa uns dos mesos. Pel que fa a la regulació dels 

vehicles de lloguer amb conductor VTC, el govern municipal preveu recollir, a través de la 

pròpia ordenança de mobilitat, o d’una altra reglamentació específica, unes condicions de 

prestació de serveis urbans i interurbans d’aquest tipus de vehicles anàlogues a les que 

s’estableixen a la resta de ciutats de la regió metropolitana. A Mataró la proporció és de 3-4 

llicències pel nombre de taxis que tenim. Per tant, estem en converses amb els taxistes i 

properament farem una proposta. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no 

recorda que això s’hagi explicat als grups municipals en cap comissió informativa. Si això 

hagués estat així, no m’hagués molestat a fer la pregunta. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, creu haver-ho vist escrit. El Sr. Jerez ara em diu 

que van comentar superficialment les línies generals.  

Sr. López, si vol, li fem arribar la resposta per escrit perquè en quedi constància, si en aquell 

moment no es va fer prou clarament. Farem arribar la documentació a tothom. 

 

 

 

 

18  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA 

PER CATALUNYA SOBRE INSTAL.LAR UN SISTEMA PER LLIGAR LES 

MASCOTES. 

 

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

el prec següent: 

 

“Ens hem trobat ja en vàries ocasions que hi ha persones que s’apropen a l'Ajuntament per 
realitzar algun tràmit en el que vénen acompanyades dels seus gossos i mascotes, i es troben 
que no els poden deixar de forma segura mentre estan realitzant els tràmits. Ja que s’ha de 
tenir en compte que els gossos tenen prohibida l’entra dintre de l’edifici. 
 
En alguna ocasió ens hem trobat gossos lligats en els bancs de davant de la porta de 
l'Ajuntament o inclús lligats de qualsevol manera. 
 
És per això que creiem que seria interessant que el govern municipal accepti aquests precs, 
per tal d'instal·lar a l'entrada de l'Ajuntament de Mataró un sistema per poder lligar les 
mascotes amb seguretat. Sobretot instal·lar un model segur que no tingui elements que 
puguin causar danys ni als animals ni a les persones. 
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) sol·licitem al 
govern municipal l'acceptació dels següents precs: 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró instal·larà a l'entrada de l'Ajuntament un sistema per poder lligar 
les mascotes amb seguretat, com per exemple unes anelles que és el sistema més conegut. 
 
2.- El Govern municipal es compromet a revisar els diferents equipaments municipals per 
estudiar poder extrapolar aquesta mesura en altres equipaments de la ciutat.” 
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La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, respon que no li pot acceptar el prec de moment, sense 

fer abans una valoració prèvia d’alguns problemes que hi pot haver si es posen els dispositius 

de subjecció. 

Fa uns quants anys, algunes botigues ho van començar a posar a les portes dels seus 

establiments, però van tenir alguna denúncia perquè els gossos sols a les portes en ocasions 

molestaven la resta de vianants, perquè són animals que no estan sota la supervisió dels 

propietaris. Per tant, l’Ajuntament, en facilitar el sistema de subjecció, en podria ser també 

responsable.  

Així, doncs, per donar-hi solució caldria establir un sistema segur, és a dir, dissenyar-lo 

conjuntament amb els serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals.  

Estem davant d’una instal·lació que també ha de tenir en compte el benestar dels animals i, 

per tant, requerirà, per exemple, prou espai i un sistema que eviti que el gos pugui escapar. 

Podem parlar-ne, estudiar altres experiències i mirar de fer-ho possible amb el suport d’altres 

serveis. Té el meu compromís. 

 

 

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

resposta i la reflexió que ha fet la regidora, prou important per estudiar la viabilitat de la 

proposta. 

 

 

 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

PRIMER PUNT DE RECÀRREGA COFAST 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“El projecte COFAST (nom del punt de recàrrega de vehicles elèctrics que s’ha estrenat a 
Mataró) obté l’energia elèctrica a partir d’un motor de cogeneració que funciona cremant gas 
natural.  

Aquest motor està situat a les instal·lacions de MESSA, a la N-II.  El calor residual produït, 
s’injecta a la xarxa del TubVerd.  

L’Ajuntament de Mataró detalla els avantatges del prototip COFAST respecte a carregadors 
convencionals:  

1) la seva independència de la xarxa elèctrica (ara dependrem del gas de Naturgy), que 
permet instal·lar punts de recàrrega ràpids sense haver de reforçar la xarxa de distribució i de 
contractar nova potencia elèctrica  

2) l’aprofitament del calor residual que s’injecta a la Xarxa del TubVerd. 

El sistema estarà gestionat per l’empresa público-privada Mataró Energia Sostenible, SA, 
integrada per Naturgy i Aigües de Mataró, SA, que també gestiona el TubVerd. Les 
recàrregues seran gratuïtes mitjançant un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de 
Mataró, que assumirà el cost de l’electricitat distribuïda als vehicles i les despeses de 
manteniment. 

PREGUNTES 

1. Per què no s’ha fet aquesta operació amb gas natural procedent de la planta de biogas? Quin 
mèrit té fer-ho cremant gas de Naturgy (antiga Gas Natural i accionista majoritària de 
MESSA)? 
 

2. Quina és la generació elèctrica anual (kWh/any) a les instal·lacions de biometanització del 
Consorci de Tractament de RSU situada a Mataró? 
 

3. Quin és el cost de recàrrega de cada vehicle en els casos standard que vostès han definit a la 
informació que han distribuït als mitjans ?   
(El punt de recàrrega pot ser utilitzat per dos vehicles a la vegada. Té tres possibilitats de 
connexió estàndard (CHAdeMO, CCS i AC Mode) i una potència de fins a 50 kW, que permet 
carregar fins al 80% de la bateria en mitja hora. 

4)  Ens poden fer arribar els detalls del conveni de col.laboració signat? “ 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, explica que la raó de per què s’ha triat aquesta operació respon al 
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fet que el projecte COFAST és un projecte europeu que es va desenvolupar a través de 

l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia, i a través d’aquesta iniciativa pilot s’intenta 

desenvolupar un motor de cogeneració amb gas natural. En aquest projecte, MESSA actua 

com a soci a través del seu accionariat de referència, Naturgy, i, d’altra banda, la ciutat inclou 

aquest punt de càrrega dins la xarxa de punts municipals que tenim actualment a la ciutat.  

En resposta a la segona pregunta, d’acord amb la informació disponible facilitada des del 

Consorci, la generació elèctrica provinent del sistema de gestió anaeròbica del Consorci de 

Tractament de Residus va ser de 4.826,27 megawatts/hora. 

Pel que fa a la tercera pregunta, les estimacions realitzades des dels serveis municipals i 

MESSA, la càrrega mitjana d’un vehicle elèctric es considera de 20 quilowatts/hora. Tenint en 

compte que el conveni estableix un preu de 0,15 € per quilowatt/hora, el cost seria de 3 €. 

Tanmateix, la càrrega completa de la major part dels vehicles actualment és de 40 

kilowatts/hora, el que suposa un cost de 6 €. 

Demà mateix li farem arribar el conveni, malgrat vostès ja el tenen inclòs a l’expedient 

68/2018, si no recordo malament. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, destaca que es tracta 

d’una operació, si ve de la Comissió Europea, de màrqueting bastant desenfocada, perquè, 

en el cas de Mataró, tenint una planta de biogàs, sembla xocant que es faci la cogeneració 

cremant gas natural.  

Pel que fa a la producció de la planta, és una mica menys de la meitat de la que estava 

prevista en la seva fundació. La planta no arriba ni al 40% de la seva capacitat. 

En qualsevol cas, ja m’enviaran el conveni i en continuarem parlant. 

 

 

 

 

20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA CESSIÓ DEL CENTRE 
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DE CONGRESSOS DEL TECNOCAMPUS I ALTRES ESPAIS 

MUNICIPALS. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Hem tingut coneixement que la formació Vox ha fet una reserva del Centre de Congressos 
del Tecnocampus de Mataró per realitzar un acte públic. 
 
Atès que es tracta d’una formació política que altera la convivència democràtica i propugna un 
ideari contrari als drets i les llibertats, fem el prec següent: 
 

- Que l’Alcalde de Mataró i President de la Fundació Tecnocampus no autoritzi la 
cessió del Centre de Congressos del Tecnocampus ni de cap altre espai de 
titularitat municipal a aquesta formació.” 

 
 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix que és l’Ajuntament de Mataró, i no pas 

l’alcalde, qui té la competència sobre la cessió o l’ús dels equipaments municipals. Una 

competència que ve regulada per diferents normatives aprovades pels grups municipals en 

ple.  

En primer lloc, el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el 2012, diu: “Qualsevol 

persona física o jurídica de Mataró té dret a utilitzar els locals, els equipaments i els espais 

públics municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de 

les característiques de l’espai, l’interès general i les ordenances municipals, com també del 

compliment dels requisits exigits quan es tracti de reunions en llocs de trànsit públic o grans 

manifestacions”, d’acord amb la Llei orgànica 9/1983, reguladora del dret de reunió i el 

Reglament d’Ús d’Equipaments Cívics vigent. 

També, els articles 6 i 7 del Reglament d’Ús d’Espais Cívics del 2008 i, per suposat, l’article 

88 del Reglament Orgànic Municipal, que garanteix i especifica quins són els drets de les 

entitats registrades en sentits similars. 

Li podria citar que les instal·lacions esportives també tenen el seu reglament i que, al contrari, 

les culturals encara no disposen d’una norma específica i es consideren afectades pel marc 

general abans esmentat. 
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Dit això, sempre que les entitats i els particulars compleixin en la seva sol·licitud amb els 

criteris i requeriments especificats, l’Ajuntament, que no l’alcalde, cursarà el permís 

d’autorització, sense que això signifiqui que comparteixi o difongui el contingut de l’acció que 

s’hi desenvolupi.   

 

 

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

pregunta, davant d’aquesta resposta tan ràpida i directa, com és que no es va complir quan l’1 

d’octubre des de la Generalitat de Catalunya es va demanar que se cedissin espais per poder 

dur a terme el referèndum. També entrava dins la normativa i li recordo que no era una 

decisió de l’alcalde, sinó que l’Ajuntament en ple va aprovar poder cedir aquests espais. 

Em dona la sensació que és una resposta polititzada.  

El que nosaltres diem és que un partit que al seu programa electoral té per objectiu, entre 

d’altres, la il·legalització de partits o ONGs que persegueixen la destrucció de la unitat 

territorial de la nació espanyola i de la seva sobirania, no és molt democràtic. Tot el que 

s’anomena ara “centredreta” s’està posant en contacte per coordinar les respostes dels partits 

a l’alta traïció precisament d’un socialista. 

En definitiva, no entenem per què a uns sí i als altres no. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, contesta que en el seu cas no és complia ni la 

normativa ni la llei. 

 

 

 

21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER LA INSTAL·LACIÓ 

D’ELEMENTS REDUCTORS DE LA VELOCITAT. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 
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“Hem rebut algunes peticions per millorar la seguretat als passos de vianants que 
habitualment utilitzen molts nens i nenes per anar a l’escola Angeleta Ferrer 

Algunes d’elles suggerien la instal.lació d’esquenes d’ase o de passos de vianants de ressalt 
als accessos a l’escola pel c/ Churruca per tal d’aconseguir aquesta millora.  

Donat que considerem que es tracta d’una proposta raonable, el Grup Municipal d’ERC-
Mov.Esquerres proposa el següent PREC: 

1 - El Govern Municipal estudiarà la millora de la seguretat dels passos de vianants de 
referència, ja sigui via la instal.lació d’esquena d’ase o pas de ressalt. 

 
2 - El Govern Municipal estudiarà també la millora d’altres passos de vianants que formen part 

de la ruta a peu a l’escola, com per exemple el de l’Avinguda Recoder.” 

 

 

 

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

accepta el prec.  

La resposta és positiva en tots dos casos i s’estudiaran les dues millores proposades. 

Coincideix plenament amb algunes de les accions del Pla de Mobilitat, però, al marge del Pla, 

ja fa temps que es treballa en les comunitats escolars, en els itineraris escolars i aquestes 

propostes són molt adients. 

 

 

 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

FUNCIONAMENT DELS PARQUÍMETRES. 

 

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

següent: 
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“L’antiga concessionària de la zona blava va renovar els parquímetres de la ciutat per uns 
models més moderns que permetrien, a més, el pagament des del mòbil. 

Pel que ens diuen molts ciutadans, i per experiencia pròpia, aquests nous aparells són lents 
en el seu funcionament i fan perdre molt de temps a l’usuari, que en moltes ocasions ha de 
repetir l’operativa en vàries ocasions fins a tenir èxit. 

Donat que l’Ajuntament de Mataró, a través de l’empresa Municipal PUMSA està gestionant 
des d’aquest any la Zona Blava, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres formula la següent 

PREGUNTA 

1- Manté l’antiga empresa concessionària la gestió de la maquinària o també ha passat a 
dependre al 100% de PUMSA? 

 

2 - En qualsevol dels supòsits anteriors, hi ha algun pla de millora de la qualitat de 
funcionament dels parquímetres?” 

 

 

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

respon que sí que es va comentar en diversos consells de PUMSA.  

Portem des de l’1 de gener, i ja hem subrogat el personal, però hem fet un contracte menor 

amb l’empresa concessionària per la llicència de manteniment dels equips, les despeses de 

transaccions, un programa de formació contínua de personal, el hosting dels expenedors i el 

servei bancari d’expenedor.  

És a dir, durant uns mesos hem hagut de mantenir set serveis logístics i ara mateix, abans de 

fer el traspàs, estàvem esperant poder fer l’encàrrec a la persona que serà el cap de Mobilitat. 

Avui, l’empresa que feia la preselecció dels candidats ha fet una selecció i, a partir del 

nomenament del nou cap, li passarem tots els treballs que hem fet de comparatives amb 

altres municipis i ens hi posarem. La idea no és només subrogar el personal, de grua i 

parquímetres, sinó que es noti un canvi en tot el servei.  
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23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL FUNCIONAMENT 

DELS HORTS URBANS DEL “BON RECÉS”. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró, el setembre del 2009, va lliurar les claus dels horts urbans “Bon 
Recés” als adjudicataris de les llicències de concessió mitjançant un sorteig. Aquests horts 
estan situats en una finca de titularitat municipal al veïnat de Mata-Rocafonda i hi han 56 
parcel·les de 50 metres quadrats. L’objectiu d’aquests espais és que els adjudicataris puguin 
conrear verdures, llegums o plantes de jardineria per a consum propi.  
 
El usuaris tenen la concessió per 5 anys  i s’autogestionen com a associació.I tal com exposa 
“l’ Associació Horts Urbans Bon Recés” a la seva pàgina web; “L’objectiu d’aquests horts 
urbans és de promoure l’activitat física, la integració i la col·laboració de les persones, 
implicant-los en activitats de millora ambiental”. 
 
L’equipament el gestiona el Servei d’Urbanisme i en el “Plec de clàusules que regulen el 
procediment d’adjudicació i les condicions d’autorització per l’ocupació de l’ús temporal com a 
horts urbans del sòl a l’àmbit dels terrenys de titularitat municipal Bon Recés” és on 
s’especifica quin serà el procediment d’adjudicació, drets de l’usuari, obligacions, prohibicions, 
disciplina, causes d’extinció de l’autorització etc.  
 
Des de ja fa un temps, els mateixos usuaris, han detectat un munt d’incompliments de les 
obligacions i prohibicions establertes en el plec de clàusules que regulen l’adjudicació dels 
horts, com per exemple; 
 

- L’usuari sols podrá executar el seu treball dins de la propia parcel.la �Hi ha usuaris 
que agafen terreny als camins públics per conrreu personal. 

- Cada parcel.la haurà d’ésser treballada personalment per l’adjudicatari i no podrá ser 
traspassada o cedida a una altra persona � hi ha usuaris que permeten que persones 
externes treballin la seva parcel.la  sense cap mena d’autorització  

- No es permesa la tinença de cap tipusde bestiar � hi ha ocells a diferents horts 
- No es permesa la caça o la captura d’ocells en viu, la tala d’arbres, ni l’eliminació de 

marges o talussos arbustius, així com qualsevol altre activitat susceptible de molestar 
o perjudicar les espècies animals o vegetals existents a la finca, excepte per 
autorització des del servei gestor municipal � hi ha trampes per caçar animals i es 
molt freqüent tirar l’oli del moticultor al mig del camí 

- Cap usuari podrá deixar la parcel.la sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal 
haurà de comunicar aquesta circumstància al servei municipal competent amb la 
finalitat que des d’aquest servei es pugui valorar l’autorització, en el seu cas, d’ajuda 
per part d’una altra persona � no es fa, sinó que algún usuari treballa les parcel.les 
dels altres   etc………. 
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Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal el següent: 
 

1. Des del Servei d’Urbanisme es té constancia d’aquestes irregularitats i incompliments 
per parts d’alguns adjudicataris dels horts del “Bon Recés”? 

2. Quines mesures d’actuació ha posat en marxa el seu departament? 
3. Quines mesures pensa aplicar per tal de que el funcionament de  l “Associació Horts 

Urbans Bon Recés” sigui el més transparent, participativa i democràtica i amb les 
obligacions i les prohibicions que exigeix el “Plec de de clàusules que regula les 
condicions per l’ocupació de l’ús temporal del shorts urbans? “ 

 
 

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

Cultura, respon a les preguntes.  

En resposta a la primera i a la segona pregunta, cal dir que des del Servei sí que tenim 

constància d’algunes irregularitats als horts. En aquelles irregularitats de les quals hem estat 

coneixedors i que hem pogut comprovar, hem pogut actuar. Per exemple, sobre la presència 

de gats, hem obert expedients disciplinaris i hem treballat amb les PAM. També, sobre 

l’extralimitació dels límits de la concessió i de la manipulació dels talussos, hem incoat 

expedients administratius. 

Pel que fa a unes queixes verbals sobre persones externes que treballen als horts o usuaris 

que treballen a parcel·les d’altres, no ho hem pogut constatar més enllà de les pròpies 

manifestacions de personal sobre el consentiment d’alguns hortolans a rebre col·laboració 

d’altres hortolans i la manifestació també que són ajudats per familiars i amics. No tenim cap 

denúncia formulada expressament i, per tant, més enllà de recordar de forma continuada les 

seves obligacions a les persones titulars, no hem pogut sancionar ningú.  

Des del Servei hem cregut que aquest ha de ser un espai autogestionat pels propis hortolans i 

que, a més de fomentar el contacte amb la natura i les fórmules naturals i d’autoconsum 

d’alimentació, també es propiciïn fórmules d’autogestió i col·laboració mútua de l’espai. 

La darrera actuació que s’ha fet ha estat, a partir de queixes no formals d’alguns hortolans, és 

distribuir una carta on es feien una sèrie de recomanacions sobre les obligacions que s’han 

d’assumir i que no s’estaven complint. Se’ls va recordar, per exemple, que no es pot sembrar 

sortint-se dels límits de l’espai adjudicat assenyalat amb estaques; que no es pot treballar en 

parcel·les d’altres sense el vistiplau previ dels serveis tècnics municipals; que no es pot 

col·locar tanques de cap tipus per delimitar els horts; que no es pot tenir bestiar ni a l’hort ni al 

magatzem; i que no es poden manipular els talussos. En aquesta carta també se’ls advertia 

que es farien inspeccions a partir del dia 8 de novembre. 
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Pel que fa a la tercera pregunta, vista l’experiència, de cara a la propera concessió estem 

estudiant a nivell tècnic proposar alguns canvis al plec de clàusules que regula les condicions 

de l’ús dels horts urbans del Bon Recés, com ara incorporar horts per a associacions i entitats 

amb l’ànim que aportin experiència i cultura d’autogestió. 

També seria bo incrementar la informació als hortolans sobre les seves obligacions i les 

condicions d’ús dels horts i, per últim, reforçar al conveni que se signa cada any amb 

l’associació d’hortolans del Bon Recés la necessitat de mútua col·laboració pel bon 

funcionament dels horts i vetllar pel bon compliment de les normes que el regeixen. 

 

 

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

que de totes aquestes irregularitats n’hi havia que podien derivar en l’expulsió dels horts.  

Per tant, entenc que, un cop fetes les inspeccions pertinents, no s’ha iniciat cap expedient 

disciplinari que derivi en una expulsió de l’usuari, cosa que ens fa pensar que no s’ha aplicat 

tot el que porta el plec de clàusules davant d’unes infraccions que eren greus.  

D’altra banda, estem d’acord en la cultura de l’autogestió, però el que no pot ser és que 

l’associació estigui controlada per les persones que són a la junta. Des del govern i des del 

seu servei s’hi hauria d’intervenir.  

Ja en continuarem parlant. 

 

 

 

 

 

 

 

24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’ACTUACIÓ DE MATARÓ 

DAVANT ELS MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS (MENAS) 

 



 82

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, presenta el prec següent: 

 

“Fa uns dies en el ple d’una ciutat veïna de Mataró en un debat de seguretat en què es 
parlava dels Menors Estrangers No Acompanyats (MENAS) un portaveu va fer comentaris 
difamatoris de l’Ajuntament de Mataró. En els comentaris s’insinuava que Mataró havia fet fora 
a un grup de Menors Estrangers No Acompanyats que havien arribat a la ciutat veïna.  
 
A Mataró tenim la tradició i el compromís de ser una ciutat compromesa i acollidora, hem fet 
moltes accions en aquest sentit i com a mataronins i membres del consistori no podem 
acceptar que se’ns qüestioni ni es difami el nostre compromís.  
 
Pels motius exposats, aquesta Regidora presenta aquest prec per que sigui respòs en el Ple 
amb les diferents qüestions:  
 

1. Que s’expliqui en el Ple què n’hi ha d’aquest tema, si els rumors o els comentaris 
tenen  alguna base real i, evidentment, l’argumentació per rebatre. 

2. Que es faci una nota de premsa que quedi clar que Mataró és una ciutat 
compromesa i solidària, i que d’aquesta forma, no quedin en l’aire aquestes 
insinuacions.  

3. Que també ens facin arribar al nostre Grup aquesta nota de premsa per que 
nosaltres puguem canalitzar-ho als portaveus de Ciutadans dels municipis veïns. “ 

 

 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, atès que no té constància ni del fet ni del rumor, agrairia 

que la Sra. González li fes arribar informació més concreta d’aquest tema per poder contrastar 

i entendre a què es refereix i a qui s’adreça i, si escau, demanar la corresponent rectificació. 

Mataró no té cap centre d’acollida de menors no acompanyats i l’òrgan competent treballa 

directament amb els cossos de seguretat, també competents, assignant centre d’acollida a 

aquells menors que no estan acompanyats. 

D’altra banda, Comunicació no contempla l’opció de desmentir rumors sense base ni dades 

per mitjà de notes de premsa. Per tant, no li puc acceptar el prec, però deixo oberta la 

possibilitat de treballar-ho si ens fa arribar la informació necessària. 

 

 

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, li farà arribar la informació a la regidora i ja en parlaran. 
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25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA 

QUANTIFICACIÓ DEL DEUTE RECLAMAT A LA GENERALITAT PER 

LES ESCOLES BRESSOL. 

 

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

Ciudadanía, presenta la pregunta següent: 

 

“Des del año 2004 en que se aprobó la Ley 5/4 hasta los presupuestos de la Generalitat del 
año 2006 en que se suprime la aportación de la Generalitat los gastos de las guarderías 
sabemos que hay una importante cantidad de dinero pendiente de recibir por parte del 
consistorio y que está reclamada judicialmente. 
 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la cantidad reclamada judicialmente? 
 

2. ¿Es esa cantidad el total de la deuda o existe deuda fuera de la cantidad reclamada en 
vía judicial? 

 
3. ¿Suponiendo que se volviera a introducir ese soporte a los alumnos de las guarderías 

a cuántas plazas, más o menos, afectaría? 
 

4. ¿Qué cobertura sobre el total de plazas de guardería supondría esta subvención?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 

municipals i Sostenibilitat, en resposta a la primera pregunta, explica que el secretari judicial 

va fixar la quantitat en 5.163.600 €. Aquesta quantitat és la que es reclama a la Generalitat 

des que va deixar de pagar, és a dir, des del curs 2012-2013 fins al curs 2016-2017. I està 

pendent de calcular el curs 2017-2018, perquè fins que no finalitzava el 2018 no es podia 

reclamar. 

Pel que fa a la tercera pregunta, cada curs varia, però al voltant d’unes 850 places. Les places 

vacants no se subvencionen. 

Quant a la darrera pregunta, la subvenció és per alumne, no per plaça. Per tant, el 

percentatge de cobertura pot variar de manera significativa. 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23,50 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 

 

 

 

 

 


