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ACTA NÚM. 04/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE MARÇ DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de març 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) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia 

 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia 

 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
DAVID LLOVERAS MIR REGIDOR (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)  
 
JULI CUÉLLAR GISBERT REGIDOR (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ REGIDOR                    (ICV-EUIA) 
 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA NO ADSCRITA 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR NO ADSCRIT  
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que 

dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

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 març de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
ORDRE DEL DIA 

 
1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 28-1-2019 i 

ordinària del 7-2-2019. 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
  
 
 DICTAMENS 
  
 ALCALDIA 
 
3 Canvi de representant del grup municipal de la CUP en el Consell d’Administració de 

l’EPE Parc Tecnocampus Mataró 
 
4 Canvi de representant del grup municipal de la CUP en la Fundació Tecnocampus 

Mataró-Maresme.  
 
5 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals dels 

regidors no adscrits.  
 
6 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals del 

grup municipal de VOLEMataró.   
 
 
 CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 Servei de Gestió Econòmica 
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7 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment del 4rt. trimestre de 2018 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri al juny del 2012.  

   
 
8 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la 

morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en 
les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018. 

 
9 Aprovar l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les 

seves entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, 
SA, EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE 
Tecnocampus i Fundació Tecnocampus. 

 
10 Aprovació definitiva del pressupost general de l´Ajuntament per a l´exercici 2019 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
11 Aprovació de la continuïtat de la gestió, en règim de concessió, del servei públic de 

recollida i acollida d' animals, per un any. 
 
 
 Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
 
12 Aprovar el Pacte pel Comerç i l'Hostaleria de Mataró 2019-2022 
 
  
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

les irregularitats en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l'estratègia 

local per intervenir en la prevenció a Mataró dels nostres joves respecte al consum 
d'alcohol a menors 

 
15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió amb el 

suport del grup municipal d’ERC-MES, en referència a l’edifici propietat de Bankia al 
polígon industrial de Pla d’en Boet. 

 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre mesures complementàries per millorar la seguretat a Mataró. 
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17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
per la concreció i desplegament de les mesures de foment i ajut per afavorir millor la 
rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. 

 
 PRECS I PREGUNTES 
 
18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es 

millori l’enllumenat i la seguretat del solar contigu a l’ermita de Sant Simó utilitzat per 
veïns del barri de l’Havana com a aparcament.  

 
19 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el 

trànsit rodat al carrer Sant Pere   
 
20 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la celebració 

del Dia Mundial del Síndrome de Down.   
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre l’aplicació de la proposta de resolució perquè Mataró destini un 
30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de lloguer a 
habitatge de protecció oficial.  

 
22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'estenguin 

les ajudes a la rehabilitació d'edificis a altres barris de Mataró a més d'aquells immersos 
en la Llei de Barris. 

 
23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre 

l’accés de petites embarcacions a la Platja de Ponent. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

relativa al Museu del Gènere del Punt. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a l’estat del Pavelló 

Eusebi Millan. 
 
26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre les dones a la Galeria d’Il·lustres de Mataró. 
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre els talls de subministrament elèctric. 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les 

filtracions d’aigua de l’antic edifici de l’EUP de Mataró. 
 
 29 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el futur de 

l'edifici de l'antiga escola Angeleta Ferrer. 
 
30 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir un espai públic als 

nois/es joves que estan creant un “espai-projecte” per patinar amb diverses 
col·laboracions de la ciutat. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28-1-2019 I ORDINÀRIA DEL 7-2-2019. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

2  DESPATX  OFICIAL 
 

• No hi han assumptes a tractar. 

 

 

En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Joaquim Camprubí i Cabané, regidor del 

grup municipal d’ERC-MES, i la Sra. Maria José González Sánchez, regidora del grup 

municipal de C’s. 

 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

3  - CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS 

MATARÓ 

 
 

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

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 23 de juliol de 2015,  va designar els 
representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de 
l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM), segons disposen els 
seus estatuts.    
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En data 7 de febrer de 2019 el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular comunica el 
canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar al Sr. Juli Cuéllar i Gisbert com a representant del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat 
Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució del Sr. Josep Ferrer Ros.     
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

 

4 -  CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

EN LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que aquest punt DECAU a proposta del 

grup municipal que havia sol·licitat el canvi. 

 

 

5 -  APROVAR LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS DELS REGIDORS NO 

ADSCRITS.  

 

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

 
“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les Comissions 
Informatives Municipals. 
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En data 25 d’octubre de 2018 el regidor d’aquest Ajuntament Víctor Manuel Paramés 
Soteras presenta al registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandó 
del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, passant a tenir la condició de 
regidor no adscrit. 
 
La regidora no adscrita Sra. Anna Maria Caballero Sancho ha presentat en data 28 de 
desembre de 2018 la renuncia a l’acta de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Per la qual cosa en data 1 de febrer de 2019 el regidor/a no adscrit/a Sr. Victor Manuel 
Paramés Soteras i la Sra. Sarai Martinez Vega comuniquen el seu repartiment de membres 
que integren les Comissions Informatives Municipals. 
 

-  CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Sarai Martínez Vega 

 
-  CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 

Sarai Martínez Vega 
 
-  CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

Sarai Martínez Vega 
 
-  CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

Víctor Manuel Paramés Soteras 
 
-  CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

Víctor Manuel Paramés Soteras 
 
-  Comissió Especial d’Organització 

Víctor Manuel Paramés Soteras 
 
-  Comissió Especial de Comptes 

Sarai Martínez Vega 
 
 

A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pels regidors no adscrits es 
proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera: 

 

 

• CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 

 
Vocals:   Dolors Guillen Mena (CiU) 

Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 



 8 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 

 

• CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
President:    Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 

Suplent: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vocals:    Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 

 

• CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 
Presidenta:    Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
    Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
 
Vocals:    Isabel Martínez Cid (CiU) 
    Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
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Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 

 

 

• CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
Presidenta:    Núria Moreno Romero (PSC) 

Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
Vocals:    Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent: Dolors Guillen Mena (CiU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 

 

 

• CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

Suplent: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
 
Vocals:    Josep M Font i Morera (CiU) 

Suplent: Núria Calpe i Marquet (CIU) 
Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 
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Segon.- Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 

 

 

• Comissió Especial d’Organització. Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 
totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

Suplent Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:    Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 

 

 

 

• Comissió Especial de Comptes. Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 
de la Corporació. 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
   Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 
 

 



 11 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, anuncia l’abstenció del seu 

grup. Nosaltres ens regim per un codi ètic on el transfuguisme no hi té cabuda, tenint en 

compte que el transfuguisme es produeix no només quan una persona electa canvia de partit, 

sinó també quan una persona electa deixa el partit amb el qual s’ha presentat per fer-se no 

adscrita, i sabent que aquesta figura és del tot legal, fins que no es canviï la llei electoral en 

aquest aspecte el nostre vot serà d’abstenció. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no 

adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.  

 

 

6  - APROVAR LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS DEL GRUP MUNICIPAL 

DE VOLEMATARÓ.   

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 
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“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les Comissions 
Informatives Municipals. 
 
En data 7 de febrer de 2019 ha pres possessió el Sr. David Lloveras Mir, com a  regidor de 
l’ajuntament de Mataró pel grup municipal de VOLEMataró.  
 
Per la qual cosa el grup municipal de VOLEMataró comunica el seu repartiment de membres 
que integren les Comissions Informatives Municipals. 
 

-  CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
 

 
-  CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 

David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

 
 
-  CIM D’ACCIÓ SOCIAL 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 

 
 
-  CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

 
 
-  CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 

 
 
-  Comissió Especial d’Organització 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 

 
 
-  Comissió Especial de Comptes 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 

 
 

 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pels regidors no adscrits es 
proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera: 
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• CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 

 
Vocals:   Dolors Guillen Mena (CiU) 

Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 

 

• CIM DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
President:    Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 

Suplent: Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vocals:    Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 

 

• CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 
Presidenta:    Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
    Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
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Vocals:    Isabel Martínez Cid (CiU) 
    Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 

 

 

• CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
Presidenta:    Núria Moreno Romero (PSC) 

Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
Vocals:    Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent: Dolors Guillen Mena (CiU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 

 

 

 

• CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

Suplent: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
 
Vocals:    Josep M Font i Morera (CiU) 

Suplent: Núria Calpe i Marquet (CIU) 
Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
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Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 

 
 

Segon.- Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 

 

 

• Comissió Especial d’Organització. Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 
totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

Suplent Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:    Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU) 
Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Víctor Manuel Paramés Soteras regidor no adscrit 

 

 

• Comissió Especial de Comptes. Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 
de la Corporació. 
 
President:   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
   Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vocals:   Dolors Guillen Mena (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CIU) 

Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
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Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Maria José González Sánchez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Suplent: David Lloveras Mir (VOLEMataró) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Sarai Martínez Vega regidora no adscrita 

 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 i 8 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

 

7   - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT DEL 4RT. TRIMESTRE DE 

2018 DEL PLA D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY 

DEL 2012.  

   



 17 

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

Govern, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple. 
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic 
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament. 
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2018. 
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
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Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 

 

 

8  -  INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL QUART 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 

 

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

Govern, dóna compte del següent: 

 

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

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 4t trimestre de 
2018. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 46,58 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.391  pagaments, 
d’import global 13.542.677,56 €. 
 

 
 
 

Durant el 4t trimestre de 2018, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 
 

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 29,76 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 3.586 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 12.023.140,29 €. 
 

 
 
 

1.    Pagaments realitzats en el 4t trimestre  
de 2018 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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2014 PMP global variació
* setembre 20,35
* octubre 21,05 0,70
* novembre 21,71 0,66
* desembre 16,97 -4,74
* 2015 PMP global variació
* gener 17,98
* febrer 26,91 8,93
* març 19,42 -7,49

abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14
octubre 8,31 -9,67
novembre 8,67 0,36
desembre 1,65 -7,02

2016 PMP global variació
gener 15,27
febrer 8,11 -7,16
març 2,02 -6,09
abril 5,57 3,55
maig 5,40 -0,17
juny 4,98 -0,42
juliol 3,65 -1,33
agost 4,57 0,92
setembre 11,57 7,00
octubre 4,40 -7,17
novembre 3,87 -0,53
desembre -4,41 -8,28

Evolució PMP global

 

 
 

pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.
(**) A partir del mes d'abril del 2018, es modifica la forma de càlcul d'aquesta ràtio. Els terminis de pagament i pendent de pagament, es calculen des de la 

d'aprovació dels documents que acrediten la conformitat dels béns entregats o serveis prestats.

(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de

 
 
 
 

Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 

Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que reduir l’endeutament de l’Ajuntament ha estat el mantra d’aquest mandat. Una 

situació que s’arrossega des del 2012 i que seguirà condicionant les finances i la gestió de la 

política municipal fins al 2022 i potser més endavant. Durant aquests anys hem rebutjat des 

de la CUP l’aplicació del Pla d’Ajust en els termes establerts, ja que ens ha impedit atendre les 

necessitats de la ciutadania. Hem paralitzat de facto la ciutat per pagar deute, un deute que 

considerem abusiu, i que encara que ara tinguem un relatiu accés al crèdit, això no compensa 

la patacada que ha suposat en aquests últims anys. 

 

 

9 - APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS 

DEPENDENTS: AIGÜES DE MATARÓ, SA, PROMOCIONS 

URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, EPE MATARÓ AUDIOVISUAL, 

CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ, EPE 

TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. 

 

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

Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A. 
(AMSA), Promocions Urbanístiques de Mataró S.A (PUMSA), el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró, l’EPE Mataró Audiovisual i l’EPE Parc Tecnocampus i Fundació 
Tecnocampus estableixen, en el punt V.2., que anualment, coincidint amb la tramitació dels 
pressupostos de l’Ajuntament, s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic 
financer per l’horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l’any de termini 
de la vigència d’aquest contracte. 
 
Es mantenen els Contracte Programes vigents amb Mataró Audiovisual i la Fundació 
Tecnocampus a l’espera de la finalització de les negociacions que actualment estan realitzant 
de les condicions laborals. 
 
Anualment coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l’Ajuntament s’han anat 
actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal 
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb 
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aquestes entitats, comprenia el període 2018-2021 i va ser aprovat per acord del Ple de data 
15 de febrer de 2018. 
 
La proposta actual té com a finalitat la d’establir el contingut de les relacions financeres entre 
l’Ajuntament i la resta d’entitats dependents de l’Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat 
es procedeix a l’actualització dels contracte - programa aprovats en el Ple de data 15 de febrer 
de 2018 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, 
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i EPE Tecnocampus i Fundació 
Tecnocampus i també de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té 
com a finalitat assegurar el compliment per part d’una empresa pública de les seves finalitats 
d’interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d’objectius. Es tracta 
d’un contracte plurianual de renovació anual on s’estableixen les relacions recíproques entre 
una empresa pública i l’Administració de la qual depèn. 
 
A l’àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com un instrument jurídic i de 
planificació a través del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els 
ens dependents i que té com a finalitat concretar l’establiment d’un marc que ha de regular per 
una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de 
vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de 
la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a 
l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents 
termes: “En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den 
lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de 
capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado (...)”. 
 
Tanmateix a l’article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument 
específic del control d’eficàcia de les entitats públiques empresarials: “El control del 
cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad 
pública en un convenio o contrato-programa(...)”. 
 
L’article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrmioni de les Administracions 
Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions 
entre l’Administració General de l’Estat i aquelles societats mercantils en les que “sea 
necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)”. 
 
Aquest article tot i no ser d’aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura 
com un instrument financer i de planificació. 
 
D’altra banda l’article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària, 
financera i comptabilitat i el programa d’actuació que han d’elaborar les societats mercantils 
de capital públic. Més concretament, el programa d’actuació, inversions i finançament s’ha 
d’elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l’article 210 del mateix cos legal (que regula les 
especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa 
d’actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en 
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justifiquen l’existència. A més, aquest programa s’inclou com a annex al Pressupost General 
del Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, i d’acord amb el que es preveu en les bases d’execució del pressupost de 2019, 
es proposa l’adopció dels següents acords al Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d’aigua potable, 
clavegueram i laboratori per al període 2019-2022, d’acord amb el text que s’acompanya com 
Annex I. 
 
Segon.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2019-2022, d’acord amb el text que 
s’acompanya com Annex II. 
 
Tercer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i 
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2019-2022, d’acord amb el 
text que s’acompanya com Annex III. 
 
Cinquè.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró 
i l’EPE Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per 
al període 2019-2036, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex V. 
 
Sisè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, per a la signatura dels referits 
contractes. 
 
Setè.- Notificar el present acord als interessats.” 
 

 

 

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

considera que els pressupostos d’aquests organismes es troben vinculats a un pressupost 

municipal que no compartim. Específicament, volem destacar el cas d’AMSA, on discrepem 

del fet que l’Ajuntament es quedi els beneficis i que s’estigui obligant aquesta empresa a 

endeutar-se. Pel que fa al TecnoCampus, ens preguntem si el pressupost ha de servir per 

crear més càrrecs directius fets a mida. Si és per això, que no comptin amb nosaltres. 

Per tot plegat, votarem sistemàticament en contra de tots aquests contractes programa. 

 

 

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

admet que tenien la intenció d’abstenir-s’hi perquè pensaven que seria una votació conjunta, 

però la separació de votacions els permetrà votar favorablement a tot, tret del punt de 

PUMSA, on s’hi abstindran. 
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Respecte al contracte programa de PUMSA, pensem que implica fer un aval a totes les 

polítiques que s’han dut a terme des d’aquest organisme durant tots aquests anys, que 

nosaltres ni volem ni tenim per què assumir. L’expedient explica molt bé quina és la situació i 

qui ha provocat el fet dels dos punts anteriors pel que fa al Pla d’Ajust i al seguiment de les 

dates de pagament. Ens sembla inassumible. Es continua parlant dels crèdits i de l’artifici 

financer que fem en aquesta casa de comprar actius a PUMSA que són del propi Ajuntament 

i, per tant, n’assumim el deute, però no n’assumim directament el control. I considerem que 

això és enganyar la gent. 

Pel que fa TecnoCampus, basar una bona part dels ingressos en la matriculació d’alumnes, 

sobretot, ens fa tenir certes reserves, perquè tots sabem quina és l’evolució demogràfica i 

sabem què està passant en algunes universitats catalanes i de l’Estat, i a mig termini ens 

trobarem que la baixada de natalitat ens afectarà també en els estudis universitaris. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, explica que no volien fer 

una votació conjunta en aquest punt perquè consideren que s’ha fet feina molt diferent en les 

diferents empreses públiques i, per tant, els correspon una valoració per separat. 

Evidentment, tenim un llast que és PUMSA. Si es llegeix l’informe amb calma, encara es creen 

molts més dubtes, perquè resulta que no tenim provisió de fons o plantejament en el 20-22, o 

que se’ns acaba el patrimoni per poder recomprar allò que ja paguem, etc., i mentrestant a la 

ciutat continuem veient desnonaments dia rere dia (ja en van 50 i escaig). Per tant, és injust 

que paguem la mala gestió i que aquests diners no vagin on han d’anar, amb la situació 

d’urgència que tenim a la ciutat. Així doncs, ens hi abstindrem. 

Pel que fa al TecnoCampus i a la Fundació, també ens hi abstindrem perquè ens falta 

informació que no hem rebut i no farem cap acte de fe sense tenir tots els elements per 

valorar-ho. Finalment, també tenim reserves amb el Mataró Audiovisual, ja que es produeix un 

greuge comparatiu entre el que cobren els directius i el que cobren els empleats. Pensem que 

això s’ha de revisar i que val la pena posar-hi ordre perquè els recursos es reparteixin amb 

més igualtat i dignitat. Des d’aquí fem aquesta reivindicació i no hi donarem suport. 

Amb la resta no tenim problemes i hi votarem favorablement. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, anuncia el seu vot favorable al contracte programa de PUMSA, la qual cosa no 

vol dir que avalen tota la gestió passada de l’entitat. Nosaltres hem estat molt crítics amb la 

gestió que se n’ha fet i, fins i tot, tampoc estàvem massa d’acord amb el Pla de Viabilitat que 

es va dur a terme durant el mandat passat. Nosaltres ho hauríem gestionat d’una altra manera 

molt diferent, però el fet que no compartim el passat no significa que no en tinguem 

responsabilitat de cara al futur. Nosaltres votarem sí a PUMSA perquè no tenim una altra 

sortida. Tenim uns compromisos adquirits, cal acabar de pagar el deute i s’ha d’acabar de 

reestructurar l’organisme. PUMSA té actius importants i no tenim més opcions. Si en el seu 

moment no es va plantejar un expedient concursal, menys encara ara que només ens queda 

un termini més a FCC i la situació futura serà més lleugera. El camí està fet i l’hem d’acabar 

de caminar. La programació amb vistes a l’any que ve ens sembla correcta.  

 

 

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

recorda, respecte al tema del Mataró Audiovisual, que es va signar l’acord dilluns, ratificat per 

l’assemblea dels treballadors, i, per tant, ja tenim un conveni per als propers tres anys amb les 

taules salarials. Però formalment en donarem tots els detalls al consell que celebrarem 

dimarts. Pel que fa a la resta, hem de seguir amb la mateixa línia amb PUMSA i també prenc 

nota d’interessar-nos per les reivindicacions del TecnoCampus. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que es votarà cada Contracte 

Programa per separat. Per tant es posa a votació el Contracte Programa d’Aigües de 

Mataró, SA. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
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Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no 

adscrit/a (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 5, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 

 

 

A continuació es posa a votació el Contracte Programa de Promocions Urbanístiques 

de Mataró, SA. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

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

Vots en contra: 4,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

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

la Candidatura d’Unitat Popular (2). 

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 

 

 

 

 

 



 27 

El contracte programa de l’EPE Mataró Audiovisual decau per no haver passat per 

Comissió Informativa Municipal.  

 

 

A continuació es posa a votació el Contracte Programa del Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Mataró.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

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

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no 

adscrit/a (2). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 5, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 

 

 

A continuació es posa a votació el Contracte Programa de l’EPE Parc Tecnocampus 

Mataró-Maresme.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2),  
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corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

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

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   

 

 

 

 

A continuació es posa a votació el Contracte Programa de la Fundació Tecnocampus 

Mataró-Maresme.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

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

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).   
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10  -   APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019 

 

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

Govern, presenta la proposta següent: 

 

“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió 
extraordinària celebrada el dia 28 de gener del 2019. El període d’exposició pública es va 
iniciar amb la publicació en el BOP del dia 30 de gener del 2019, finalitzant el dia 20 de febrer 
de 2019.  
 
Des de l’aprovació inicial del pressupost 2019 i per a l’elaboració del Pla d’Acció s’han rebut 
les al·legacions al pressupost per part de diferents grups municipals, concretament:  
 
- Grup Municipal de CIU. 

- Grup Municipal de ERC. 

- Grup Municipal de PP. 

- Grup Municipal de PxC 

Per altra banda, també es recullen compromisos adquirits pel Govern municipal arran de 
propostes o aportacions que els grups municipals han fet durant el decurs d’elaboració dels 
pressupostos.  
 
Finalment, el grup municipal de la CUP ha tramès avui per correu les seves propostes 
principals, la resposta a les quals no es poden incorporar ara en aquest document però es 
contestaran a la major brevetat possible i, en qualsevol cas, abans de la data del Ple. 
 
A continuació, s’incorpora com annex 1 a aquesta  proposta d’aprovació definitiva del 
Pressupost el document que recull les al·legacions, aportacions i propostes dels grups 
municipals i la resposta del Govern municipal.   
 
De la consideració d’aquestes al·legacions, aportacions i propostes s’ha modificat el 
pressupost de l’Ajuntament, respecte de l’aprovat inicialment, com segueix: 
 

• Despeses:  
o Dotar la partida 710101/34133B/60500 amb 150.000,00 euros per a l’adquisició 

d’equipament per activitats i competicions esportives de platja per reforçar 
l’activitat econòmica i turística del front marítim. 

o Dotar la partida 710100/43371I/60900 amb 250.000,00 euros per tal d’iniciar les 
actuacions més urgents per aprovar un projecte de millora del polígon Mata-
Rocafonda, a presentar en la convocatòria de millora de polígons industrials de 
la Diputació 

o Dotar la partida 820400/15222H/78900 amb 200.000,00 euros per a 
subvencions a la rehabilitació d’edificis del conjunt de la ciutat, especialment 
edificis amb les patologies detectades al recent ensorrament del barri de Cirera. 
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• Ingressos: 
o Incrementar la partida 310200/I0011/91300-Préstecs d'ens de fora del sector 

públic en 350.000,00 euros per fer front a l’increment de despesa. 

o Incrementar la partida 700000/43371M/76100-Subvenció DIBA Programa Pla 
d’Acció Integral Polígons  

 

S’incorpora també a la proposta l’import de la massa salarial del personal laboral prevista per 
l’exercici 2019,  atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local va introduir l’obligatorietat d’aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral, i que l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local estableix que aquesta comprendrà la de la pròpia entitat local, organismes, 
entitats públiques i la resta d’ens públics i societats mercantils locals  dependents, així com les 
fundacions i consorcis adscrits. 
 
Pel que s’ha exposat, ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- D’acord amb la voluntat municipal i en resposta a diverses al·legacions 
presentades, l’equip de Govern PROPOSA modificar el pressupost aprovat inicialment per a 
l’exercici 2019 com segueix: 
 

• Augmentar el pressupost de despeses en: 
 

Despeses

710100/43371I/60900 Millora al polígon industrial

Mata-Rocafonda 250.000,00

710101/34133B/60500 Adquisició equipament per

a activitats i competició al Front Marítim 150.000,00

820400/15222H/78900 Subvenció rehabilitació

Cirera 200.000,00

600.000,00  
 

• Augmentar el pressupost d’ingressos en: 
 

Ingressos

700000/43371M/76101Subv DIBA Prog Pla Acció

Integral Polígons 250.000,00

310200/I00110/91300-Préstecs d'ens de fora del

sector públic 350.000,00

600.000,00  
 

 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2019 integrat per: 
 

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

Capítol I Despeses de personal 55.248.233,89 

Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 40.169.440,90 

Capítol III Despeses financeres 1.880.265,58 

Capítol IV Transferències corrents 11.394.643,87 

Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos 631.319,21 

Capítol VI Inversions reals 21.630.311,27 

Capítol VII Transferències de capital 635.000,00 

Capítol VIII Actius financers 305.025,30 

Capítol IX Passius financers 13.660.251,34 

 Total despeses 145.554.491,36 

 

Ingressos   

Capítol I Impostos directes 51.049.427,10 

Capítol II Impostos indirectes 6.270.441,14 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 

Capítol IV Transferències corrents 44.174.737,03 

Capítol V Ingressos patrimonials 1.643.855,68 

Capítol VII Transferències de capital 5.006.887,31 

Capítol VIII Actius financers 219.025,30 

Capítol IX Passius financers 15.085.011,56 

 Total ingressos 145.554.491,36 
 
 
2.2. Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 

Despeses: 15.686.076,00 Ingressos: 19.011.142,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
Despeses: 17.476.777,00 Ingressos: 19.186.787,00 

 
 

2.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 
 
Mataró Audiovisual 

Despeses: 1.170.411,68 Ingressos: 1.170.411,68 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

Despeses: 3.946.454,00 Ingressos: 4.271.769,00 
 
 
2.3. Els pressupostos pel 2019 dels Consorcis,  amb els següent desglossament per 

capítols: 
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Consorci Museu d’Art Contemporani (CMAC) 
 
Despeses 

Capítol I Despeses de personal 80.553,52  

Capítol II Despeses de béns corrents i 
serveis 

156.107,45 

Capítol IV Transferències corrents 1.500,00 

Capítol VI Inversions reals 1.000,00 

 Total despeses  239.160,97 

Ingressos   

Capítol III Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

3.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 236.160,97 
 Total Ingressos 239.160,97 
 
Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) 
 
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 94.400,00 
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 125.590,00 
Capítol III Despeses Financeres 100,00 
 Total Despeses 220.090,00 
 
 

  

Ingressos   

Capítol III Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

1.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 219.080,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 10,00 
 Total ingressos 220.090,00 
 

 

TERCER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Grup Ajuntament de Mataró per 
l’exercici 2019. 
 

2019

Ajuntament de Mataró 17.541.690,17

EPE Mataró Audiovisual 512.235,04

Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró 6.721,14

Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 41.498,98

Aigües de Mataró, SA 3.233.388,18

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 1.173.915,26

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 8.970.460,28

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 565.947,48

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 24.528,01

Total massa salrial Grup Ajuntament de Mataró 32.070.384,54  
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QUART.- Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2019, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, d’acord amb el 
que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
CINQUÈ.- Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 

 

 

El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, considera que aquests pressupostos són 

continuistes. No obstant això, també val a dir que són poc constitucionalistes. L’any 2015, 

nosaltres passàvem una proposta de resolució demanant a l’Alcalde i a aquest equip de 

govern que es fes un ajuntament bilingüe, però des d’aleshores ençà no s’ha aconseguit i es 

continua amb el monolingüisme. Ha estat impossible modificar aquesta qüestió, malgrat que 

ho hem intentat, a fi que la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania fos també en 

espanyol. I em consta que aquest equip de govern parla en espanyol en la intimitat.  

L’any 2017 l’equip de govern va subvencionar Òmnium Cultural amb 4.000€, aproximadament, 

en un context molt delicat i més tenint en compte que aquesta associació es defineix com una 

entitat política amb unes idees polítiques. Sr. Alcalde, en aquest pressupost donaran vostès 

alguna cosa a Òmnium Cultural? Vostès, quan els vaig formular aquesta pregunta, em van dir 

que aquesta entitat es mereixia la subvenció. En concret, la Sra. Moreno.  

El 2017 hi va haver una partida perquè es celebrés la Constitució, però vostè va decidir no 

celebrar-la. Jo li vaig formular una pregunta i vostè em va dir per escrit que la Junta Electoral 

entendria que és un acte partidista i, per tant, millor no celebrar-la. Vostè, l’any 2018, va tenir 

una reunió amb un alt càrrec de la Junta d’Extremadura, la qual cosa em va xocar, perquè a la 

foto, sobre la taula, hi havia un exemplar de la Constitució. Aquell mateix any, vostè també va 

decidir no celebrar la Constitució, malgrat que hi havia una partida per fer-ho. I no ens va dir 

res a la resta de regidors. Sr. Alcalde, aquest any 2019 vostè celebrarà la Constitució amb 

aquest pressupost? No ho sap. En definitiva, jo no puc votar uns pressupostos que tenen 

aquests detalls. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, matisa que l’any 2017 sí que es va celebrar el 

Dia de la Constitució i que el 2018 vam tenir la Sra. Almeida, coincidint també amb el Dia 

Internacional de la Dona. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot favorable al pressupost, es parli en la llengua 

que es parli, per la Constitució i per l’Estatut. Crec que és una bona notícia que el Pressupost, 

que és quelcom més que partides pressupostàries dedicades o no a la Constitució o al 

castellà o al català, sigui el fruit d’un acord que recull propostes de tots els àmbits: polítiques 

d’habitatge o de transició cap a la sobirania energètica o de lluita contra la pobresa energètica. 

Recordem que hem demanat crear una comercialitzadora de l’energia que permetrà que ningú 

no es quedi sense energia pel fet que no pugui pagar el rebut de la llum o de l’aigua. 

El Pressupost també preveu la millora d’equipaments i d’espais públics, una cosa totalment 

necessària, i ajudes per a les famílies per lluitar contra la pobresa infantil i de la gent gran. 

També servirà per dotar de més recursos les polítiques d’igualtat i per promocionar Mataró 

econòmicament i socialment, i per garantir l’accessibilitat universal.  

En definitiva, nosaltres hem contribuït a fer d’aquests pressupostos una eina de rescat social 

de les persones, independentment del seu origen, religió o manera de pensar. 

 

 

 

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

massa poc temps que ara només es disposi de 5 minuts per poder intervenir en el debat del 

Pressupost. Respecte a l’apartat d’ingressos, nosaltres demanàvem anul·lar la sol·licitud del 

préstec de 15 milions d’euros perquè considerem que l’Ajuntament ja està prou endeutat. Un 

deute que precisament va heretar del govern socialista; per tant, nosaltres creiem que és 

aquest govern el que hauria de tenir l’obligació moral de rebaixar aquest deute dintre del 

nostre consistori. I no una baixada de la ràtio d’endeutament de només 4 punts.  

D’una banda, pretenen amortitzar uns 13 milions d’euros i tornen a demanar 15 milions 

d’euros. Aquest any pagarem, a més, 1.700.000 € d’interessos, sumats als 2 milions més 

d’interessos de PUMSA, del TecnoCampus, etc., ens acostem als 4 milions d’euros. I hem de 

tenir en compte que tots aquests diners que es paguen en interessos són diners que van 
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directament a les escombraries i que ja no podrem invertir, per exemple, en habitatge social o 

en l’agenda política que s’ha anat prometent des del govern a les diferents associacions dels 

barris de la nostra ciutat. Em sembla lamentable que precisament totes aquelles polítiques 

que el partit socialista va emprendre per conduir-nos a la situació d’endeutament que ara 

tenim, s’estiguin duent a terme de nou: prometen i prometen coses als nostres ciutadans a 

base d’endeutament que després acabarem pagant. 

Pel que fa a les despeses, en primer lloc demanàvem anul·lar l’aportació a l’Associació 

Catalana de Municipis, que és d’uns 19.000€, perquè considerem que es tracta d’una 

associació de caràcter ideològic independentista i, per tant, partidista, i no representa la gran 

majoria de la nostra societat. Creiem que s’hauria de retirar.  

En segon lloc, no som partidaris dels programes d’atenció a la nova ciutadania, d’acollida, de 

convivència, ni a les subvencions en aquesta matèria, etc., els quals sumen 800.000€ i que 

ens podríem estalviar. Considerem que aquests programes són completament ineficaços com 

ja s’ha pogut comprovar. A més, correspon a la justícia i als nostres cossos de seguretat 

resoldre problemes que hi pugui haver d’igualtat, de convivència, mitjançant l’aplicació de la 

llei i de l’actuació policial o judicial. També considerem que correspon a les respectives 

ambaixades donar atenció i acollida a la nova ciutadania. 

En tercer lloc, discrepem del programa de promoció d’igualtat de gènere, que suposa uns 

altres 270.000€ destinats a mantenir un col·lectiu de feministes i LGTBI radicals, perquè el 

programa és discriminatori respecte als homes i els deixa sense protecció davant les dones. 

Avui dia les dones tenim tots els drets recollits dintre de la nostra Constitució i som tots iguals 

davant la llei. Creiem en defensar la veritable igualtat entre homes i dones sense distincions. 

Soc una dona i no vull una doctrina que m’enfronti ni al meu pare, ni al meu germà ni al meu 

fill pel simple fet d’haver nascut homes. 

 

 

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

considera que aquest pressupost s’hauria d’haver aprovat la passada tardor, però no va ser 

possible per culpa de la incapacitat del PSC per dialogar i arribar a acords amb la resta de 

grups. Cinc mesos més tard, ens hem trobat amb Iniciativa, que ha tornat a fer de crossa del 

PSC a canvi de no-res, com històricament ha fet aquesta formació. Aquest pressupost és pura 

aparença perquè continuem subjectes a un Pla d’Ajust que engavanya les finances municipals 

amb un deute que, per molt justificat que sigui, és abusiu. Una cotilla que impedeix abordar els 
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temes que preocupen i interessen la ciutadania, com la convivència, l’accés a l’habitatge, la 

neteja, el transport públic eficient...  

És cert que el nivell d’inversions del 2019 serà superior al dels últims anys, però això no 

compensa la paràlisi a la qual ha estat sotmesa la ciutat en els exercicis anteriors. Això no es 

resol a corre-cuita a tres mesos de les eleccions municipals. Ens trobem davant de canvis 

insignificants, amb un augment de 600.000€ respecte a la proposta inicial aprovada al gener 

passat, augment motivat més que res per noves operacions d’endeutament i per subvencions 

sobrevingudes de la Diputació de Barcelona. Unes modificacions que s’haguessin produït 

igual si el pressupost hagués estat prorrogat, tal com indicava la lògica en un final de mandat 

marcat per la inoperància del govern. 

Apreciem l’increment de la partida dedicada a polítiques d’habitatge respecte al pressupost 

anterior, però considerem que és insuficient i que hauríem de tenir damunt la taula un mínim 

de 3 milions d’euros per a habitatge públic destinat a lloguer social.  

També ens agradaria veure plantejada una moratòria en el creixement residencial especulatiu 

i amb reserves estratègiques de sòl per planificar, entre altres coses, les necessitats futures 

d’equipament del TecnoCampus. Trobem a faltar concreció en la resposta a les necessitats 

d’ampliació de l’espai, per exemple, de l’Arxiu comarcal i municipal de Mataró. Estem 

preocupats per la nul·la voluntat de depurar responsabilitats en l’afer de Can Fàbregas i 

davant la incapacitat del govern per reconduir, amb un consens ciutadà ampli, el nyap que els 

seus predecessors van llegar-nos. 

No compartim el criteri de passar la pilota a les altres administracions en temes com la 

planificació de la seguretat o les polítiques de salut mental. Reconeixem que s’ha fet un canvi 

de xip en la gestió dels serveis municipals, que han passat a ser gestionats directament, com 

ara el Mataró Audiovisual, l’aparcament de les Tereses, la zona blava i la grua municipal. Però 

des de la CUP seguim insistint, cosa que no es recull al pressupost, en la necessitat de 

municipalitzar serveis estratègics com el Mataró Bus o la neteja dels equipaments municipals. 

Finalment, no podem avalar aquest pressupost perquè no garanteix ni el compliment ni 

l’execució de les propostes aprovades al plenari municipal al llarg dels últims quatre anys i 

específicament les que hem presentat nosaltres: operar amb una banca ètica, l’escola 

municipal del mar, impulsar la moneda local de Mataró, la pacificació dels carrers, la 

naturalització de les platges, enllaçar carrils bici, un espai dedicat a la recuperació del vidre 

bufat, la construcció del centre social per a les entitats del barri de Rocafonda... Totes 

aquestes qüestions han estat aprovades al plenari, però no consten en aquest pressupost. 

Nosaltres no hi donarem suport. 
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Esperem que l’any que ve, amb una altra correlació de forces, puguem tirar endavant un 

pressupost pensat per a les persones. 

 

 

 

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

comença dient que avui som aquí en part per culpa de l’Alcalde i de l’equip de govern, perquè 

no van fer els deures quan tocava i la primera aprovació inicial va ser fallida, malgrat tots en 

siguem responsables. Val a dir que el nostre grup, tot i agrair la feina que hem pogut fer 

conjuntament amb vostès, que ha estat bona i profitosa, manifestem el nostre malestar perquè 

s’hagi fet servir a persones i grups interposats per garantir-se l’aprovació d’aquest pressupost, 

perquè si no es posava en perill tot el capítol de pujada de sou als funcionaris i de millores a la 

policia local, quan es veu que per decret ho podien haver fet. D’altra banda, els agraïm la feina 

que han pogut fer de manera conjunta, perquè bàsicament millora la vida dels ciutadans.  

Respecte al que ha dit la Sra. Lora, no tinc res en contra de l’Associació Catalana de 

Municipis, perquè fa una magnífica tasca de formació de regidors que és puntera a Europa pel 

que fa a la contractació conjunta i les compres agregades. El pressupost va de millorar la vida 

de tots els mataronins, tinguin la bandera que tinguin penjada al balcó. Als senyors que l’altre 

dia els va caure la casa a Cirera molt probablement, sinó ells mateixos, al costat tenien 

penjada una bandera espanyola i espero que ningú per aquest fet voti en contra d’aquest 

pressupost, perquè proposa unes millores importants per als habitatges amb problemes 

estructurals d’aquella zona de la ciutat. Ens sentim especialment orgullosos pel fet d’estendre 

el projecte “Aixequem persianes”, perquè pensem que és una bona mesura. Ens sentim útils 

en tant que ens avancem al que passa cada estiu per estalviar i reduir els problemes dels 

incívics que no deixen dormir la gent quan arriba el bon temps, etc. 

No obstant això, el motiu pel qual no podem votar a favor d’aquest pressupost és que l’aliança 

inicial que vostès havien teixit no era la més adequada i el màxim que podem fer ara és arribar 

a l’abstenció. El que no farem és caure en l’error de demanar i demanar però sense dir com es 

pagarà. Volem que s’aprovi el pressupost, malgrat no és el pressupost perfecte que nosaltres 

faríem, però sí que és el pressupost que és possible i menys dolent. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que una 

vegada més ens trobem amb uns comptes resultat i conseqüència de les males gestions d’un 

PSC que encara no ha estat capaç de demanar disculpes a la ciutadania i que només ha pres 

les mesures que el desafortunat Pla d’Ajust ens imposa. Mentrestant, els mataronins han 

suportat una crisi de la qual encara no en sortim. Durant el mes passat i el que portem de mes 

ja hem suportat sis desnonaments que afecten les famílies que perden casa seva; tenim nens 

al carrer, traumatitzats, i socialment, la desesperació; bancs que no paguen les comunitats 

dels pisos expropiats..., una perversió d’un sistema caduc.  

Des de l’Ajuntament no s’és capaç de donar resposta. És veritat que la Generalitat no 

acompanya, però si no tinguéssim aquest deute, tindríem marge per donar resposta ara que la 

gent ens necessita. Sempre s’abandona els més vulnerables i les classes populars. 

Els 22 milions de deute de PUMSA, les trampes al solitari de recompra d’immobles, la mescla 

d’explicacions a l’informe, barrejant la morositat amb el total de despeses de mobilitat, etc., no 

són més que una mostra de la deficient gestió del passat, que ens condiciona i bloqueja el 

present. La manca de previsió d’assoliment del deute restant al període 2019-2020 no permet 

confiar en aquest pressupost. El fet d’haver de tornar 1.600.000 euros de l’ICIO pel Corte 

Inglés sense que se sàpiga com es tornaran els diners ni en quin termini, i sabent que en tres 

mesos com a molt hem de respondre. En la mateixa línia, toca fer una revisió exhaustiva de 

l’acumulació de càrrecs de la casa, dels complements extres en càrrecs molt determinats,etc. 

i, per tant, establir criteris d’oportunitat i d’equitat que avui dia no donem. En breu plantejarem 

una transformació més transparent i justa.  

És veritat que hem parlat molt amb el Sr. Jerez d’habitatge assequible, de rehabilitació, de 

microurbanisme, de recuperació d’espais, d’habitatge cooperatiu i d’habitatge social, que no 

és el mateix, però toca passar de la teoria a l’acció i és per això que li demano que ho deixi tot 

ben lligat ara i parlo del 1.400.000 euros de PUMSA. De fet, és l’acord al qual hem arribat. El 

que no es pot fer és deixar-ho tot a mitges, perquè això ens allunya de la gent i no bufen vents 

favorables. Més que mai, és gràcies a l’acció i a l’exemple que recuperarem la nostra gent. 

Fer polítiques d’esquerra és invertir en igualtat d’oportunitats, en les persones a través de 

l’educació, regular i garantir l’habitatge i, sobretot, crear i cuidar l’ocupació. Fer el contrari o el 

de sempre és alimentar la desmobilització de la gent a les urnes, crear més desafecció i 

abandonar aquells que han cregut en nosaltres.  

El repte a assolir és tot el que hem acordat: tornar els romanents no gastats, el 1.300.000 

euros de rehabilitació i els 300.000 euros de microurbanisme de millora. Tot això és el que 

esperem de vostè, Sr. Jerez. Invertir en joventut, prevenció i, sobretot, creure en Mataró, en 
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les seves capacitats i les seves possibilitats. Això, vostès, no ho han fet: vostès s’han dedicat 

a fer plans i estudis, prioritzar el deute i improvisar. Aquesta ha estat la seva constant.  

Estem a finals de mandat i els prego que facin aquesta reflexió, ja que és molt difícil i 

complicat treballar amb vostès. Hi ha hagut desinformació i manca de debat conjunt, i també 

el fet d’anar a premsa abans que nosaltres coneguéssim les informacions, etc. Mataró es 

mereix pensar en estratègies, objectius, necessitats i calen moltes complicitats, més enllà de 

les lògiques dels partits. Des de l’alcaldia s’ha de ser generós i dialogant, cosa que el Sr. 

Alcalde no ha fet. Ens hi abstindrem.  

 

 

 

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

Ciudadanía, comença recordant que avui es voten els pressupostos, que és un instrument 

fonamental per al futur de la ciutat. Un futur que representa feina per als joves, per als nostres 

fills, per a la gent que no s’ha de desplaçar, dinamisme i proactivisme. I per a qui pateix l’atur i 

no té feina, tant és que a casa seva es parli en català o en castellà, en àrab o en mandarí. Al 

final tots som ciutadans de Mataró i el que fem aquí està íntimament vinculat amb aquest 

objectiu. És per això que m’he passat el mandat exposant la difícil situació que viu la ciutat i 

no podem oblidar-nos del més important encara que hàgim de solucionar el més urgent. 

L’important és revertir la situació i per això ara cal aplicar recursos, objectius a mitjà o llarg 

termini. I crec que aquest objectiu avui l’hem assolit.  

És el començament: hem aconseguit que l’edifici del Rengle, per exemple, comenci a ser ja el 

TCM6, i que acabi sent gestionat per TecnoCampus. Hem aconseguit el compromís que el 

front marítim rebi més de 519.000 euros per remodelar la zona comercial del port. Hem 

aconseguit inversions notables en polígons i al centre. Però hi ha una dotació que és molt 

important, és petita, perquè és de 150.000 euros, però ha de servir per promocionar la ciutat i 

per posar el mar en valor. Crec que és determinant per al futur de la ciutat tenir una petita 

quantitat disponible perquè la promoció es pugui dur a terme. Ara se’ns ha plantejat que han 

demanat ajuda a la Diputació per crear una Oficina d’oportunitats. Si aquesta aportació no es 

materialitza, demano al govern que el perfil d’un promotor de ciutat, ja sigui exercida pel 

director general del TecnoCampus o per un altre càrrec creat ad hoc, no s’oblidi. Aquests 

diners ens permetran organitzar actes, presentacions i fer acció comercial, que és fonamental. 

Sense acció comercial no podrem revertir totes les problemàtiques (educació, seguretat...) 

que tenim a la ciutat i, per tant, ens cal invertir-hi. Votarem favorablement els pressupostos. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda els companys i 

amics que estan sotmesos a presó per motius polítics i els que són a l’exili. 

Durant aquests mesos el govern ha incorporat una sèrie de suggeriments al pressupost, com 

ara la garantia pressupostària per fer front a les necessitats d’infància i joventut recollides al 

Pla d’inclusió social, o l’adequació del centre d’acollida de Can Soleret amb 72.000 euros, 

l’increment del pressupost d’habitatge, l’accessibilitat total de les restes romanes de la Torre 

Llauder que permetrà continuar oferint activitats culturals, la instal·lació de nou paviment al 

pavelló Eusebi Millan, el projecte de cobertura de la pista d’hoquei de Cirera, la resolució de 

les goteres de l’edifici del local de l’Associació Sant Lluc per l’Art, l’ajuda al Josep Mora per a 

la instal·lació d’un bar, pavimentar la plaça del Voluntariat perquè no entri pols al Teresa Maria 

Roca, els camps de futbol de la Llàntia i Rocafonda, etc. 

El grau d’acceptació que he vist de les propostes nostres i de les dels altres grups ha estat 

encara més elevat que als tres anys anteriors. Igual que ha passat els últims tres anys, no 

hem disposat de la llista d’accions (PAM) ni tampoc del catàleg de serveis. Això no ho hem 

tingut, cosa que vol dir que tot allò que és despesa corrent són simplement números, però 

difícilment els podem relacionar amb accions fetes. Aleshores, ens parlen d’asfaltar carrers, 

de fer accions de mobilitat, sense l’aprovació del Pla de Mobilitat, es parla també que aquest 

any sí que se sembraran els arbres que tocava..., però són números que no podem relacionar 

amb les accions fetes, i ens condueixen una mica, analitzant els quatre anys de pressupostos, 

a pensar que estem amb els mateixos grans temes pendents amb els quals vam començar. 

Cap pressupost ha incorporat accions realment transcendents per a la ciutat de Mataró i per 

asfaltar carrers, sembrar arbres o posar escales mecàniques no cal un gran pressupost. 

Penso que Mataró necessita un equip no de gestors sinó de persones que imprimeixin un 

lideratge a la ciutat, que puguin il·lusionar els ciutadans amb una visió de futur i amb 

pressupostos d’aquesta mena és realment complicat. Perquè són pressupostos molt orientats 

al dia a dia i amb poca visió de futur. Per tant, nosaltres ens hi abstindrem. 

 

 

 

 

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

dient que d’aquest tema ja n’hem parlat força en les dues aprovacions inicials del pressupost.  
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El govern ha seguit treballant i s’ha de reconèixer la feina que ha fet el Sr. Jerez, l’interès que 

ha tingut per parlar amb tots nosaltres, i també el del Sr. Alcalde. La sensació de vegades és 

que estaven una mica sols i la resta del govern anava fent la seva o deixava només en les 

seves mans aquesta aprovació. Gairebé tots hem presentat al·legacions i tots hem pactat 

coses bilateralment i crec que en moltes coincidíem amb altres grups i, per tant, li hem posat 

més fàcil al govern. A última hora la ciutat necessita el que necessita i els que la coneixem 

sovint acabem demanant el mateix i moltes vegades coses que no requereixen ni una 

aportació econòmica. La resposta a les nostres al·legacions ha estat bastant ambigua, encara 

que sigui positiva en principi.  

Pel que fa a acords bilaterals, que ja es van produir en l’aprovació inicial, també he de 

reconèixer l’interès del Sr. Jerez en què moltes accions poguessin estar ja completades o ben 

encaminades. Malgrat tot, se n’haurà de veure el compliment, sobretot en el temps que queda 

de mandat. Tots sabem que el pressupost dona uns recursos, però després es poden fer 

traspassos de partides o executar o no les coses, etc., i en això haurem d’estar tots atents i, si 

s’escau, denunciar allò que el govern no hagi complert. 

Respecte al pressupost en concret, evidentment el més urgent és donar resposta a les 

persones que ho estan passant malament ara i, després, fer millores per a la ciutat i per als 

ciutadans. Ha de ser un pressupost pensat per a la ciutadania. Pensem que aquesta setmana 

un botiguer de La Riera comentava per televisió que abans tenia un 40% de clientela que 

venia de fora de Mataró i que actualment aquest percentatge s’havia reduït al 13%. Per tant, la 

ciutat ha de mostrar més interès pels seus visitants i això s’ha de reflectir al pressupost. 

Nosaltres vam insistir molt que el Pla d’impuls al centre s’havia de desencallar. I després hi ha 

el Port i també cal insistir-hi, com deia el Sr. Ferrando. Així doncs, demano al govern que 

compleixi, que tenim l’esperança que ho farà, però no n’hi ha prou amb esperar-ho sinó que 

hem de veure la realitat. 

D’altra banda, no recordo que Òmnium rebés subvencions. El que sí que passava és que es 

feien moltes activitats amb aquesta associació, i desitjo que aquesta ciutat, independentment 

del govern que tingui, continuï treballant amb aquesta mena d’associacions, igual que ho fa 

amb l’entitat Divina Pastora, que celebrarà la setmana que ve els seus 25 anys. Tot això 

enriqueix la nostra ciutat, més enllà de les llengües que parlem. 

Finalment, respecte a l’acord que hem sabut que avui mateix se signava, mostro la meva 

sorpresa per l’habilitat del govern a fer pactes. Aquest sona més a un pacte preelectoral i, si 

ho fos, crec que s’estaria incompliment la Llei electoral.  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

valora totes les propostes i crítiques que s’han fet avui, i també el conjunt de valoracions i 

al·legacions que s’han presentat prèviament. També vull donar les gràcies als grups i als 

regidors que facilitaran amb el seu vot que tirin endavant aquests pressupostos que són tan 

necessaris per a la ciutat. Vull recordar que vam començar el mandat, juntament amb el grup 

de CIU, pràcticament sense inversió. El 2016 la inversió real se situava al voltant del mig milió 

d’euros i ara estem parlant d’una quantitat important, el que dona pistes sobre com s’ha 

evolucionat des del 2015-2016 fins ara, amb el conjunt de tots els grups que puntualment o 

totalment han donat suport a certes polítiques. Això s’ha fet entre tots. 

Com no podia ser d’una altra manera, dono les gràcies a l’equip econòmic i, en aquest cas, al 

cap d’aquest equip, l’Interventor, a en Pep Canal, perquè darrere dels pactes i els acords hi ha 

una feina professional molt eficient i amb una claríssima vocació de servei, i també el meu 

compromís, en nom del govern, de complir tots els acords amb tots els grups. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Martínez (1). 

Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit 

Víctor Paramés (1).   

Abstencions: 13, 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 
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membres del grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als 

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

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeix la disposició dels grups a parlar. Han 

estat uns mesos intensos que avui han donat els seus fruits. Gràcies. En segon lloc, com ha 

fet el Sr. Jerez, al llarg d’aquestes negociacions moltes vegades hem hagut de fer canvis. 

L’expedient moltes vegades s’ha hagut de refer i, per tant, felicito tots els serveis tècnics per la 

rapidesa i professionalitat amb la qual han treballat per donar cabuda a totes aquestes 

modificacions. Finalment, dono les gràcies al Sr. Jerez per la seva voluntat i determinació, qui 

fins i tot ha respost a al·legacions presentades fora de termini. Aquí té el meu reconeixement. 

 

 

 

 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 
 

11 - APROVACIÓ DE LA CONTINUÏTAT DE LA GESTIÓ, EN RÈGIM 

DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA   

D' ANIMALS, PER UN ANY. 

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

Govern, presenta la proposta següent: 

 
1. Per acord de Ple de 4 de febrer de 2010 s’adjudicà el contracte per la gestió, en règim de 
concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, a favor de 
la Societat Protectora d’Animals de Mataró, per un total de 756.000 € pels sis anys de durada 
del contracte. 
 
2. Mitjançant informe del cap del Servei de Salut i Consum de 22/01/2019 s’ exposa que el 
contracte preveia una durada per un termini de 6 anys, amb possibilitat de pròrroga de tres 
anys com a màxim, sense que la seva durada pogués excedir dels 9 anys. S’ ha procedit a la 
formalització de la pròrroga de la concessió fins a la data màxima prevista, el 24/03/2019. 
 
3. L’ Ajuntament preveu poder disposar d’un nou centre de recollida i acollida d’animals 
domèstics a mig termini, motiu pel qual encara no s’ ha pogut iniciar una nova contractació per 
l’adjudicació del servei, es proposa acordar la continuïtat de la prestació del servei públic en 
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les mateixes condicions que les acordades en el seu dia amb la Societat Protectora d’Animals 
de Mataró, per un termini d’ un any, a comptar des del 25/03/2019 al 24/03/2020, i per l’ import 
de 126.000 €. 
 
4. El Servei de Salut i Consum considera que la prestació del servei públic de recollida i 
acollida d’animals domèstics per part de la Societat Protectora d’Animals de Mataró és 
satisfactori. 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient a la corresponent partida 820102/311110/22799 del 
pressupost municipal de 2019 per atendre les despeses que comporta la continuïtat del servei, 
i es preveu la seva existència en el pressupost que s’aprovi per l’ exercici 2020. 
 
6.El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’ aprova el Reglament d’ obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) indica en el seu article 235.a) que són obligacions del 
contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ ens local 
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió és prestés de 
forma directa. En cas d’ extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei 
fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. 
 
En conseqüència, el regidor delegat de Serveis Centrals proposa a l’Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la continuïtat de la gestió, en règim de concessió, del servei públic de 
recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, adjudicat a favor de la Societat Protectora 
d’Animals de Mataró per un any, a comptar del 25 de març de 2019 fins el 24 de març de 
2020, amb subjecció al plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars 
aprovades pel Ple en data 5/11/2009, i un import de 126.000 € IVA inclòs. 
 
Segon. Autoritzar i disposar a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró l’import de 
126.000€ (AD núm. 5097 per import de 94.500 € i ADFUT núm. 5165 per import de 31.500 € ) 
 
Tercer. Supeditar la continuïtat del servei a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost que s’ aprovi per l’ exercici 2020.” 
 
 
 
 
La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, abans de posicionar el seu vot, diu que això 

no és una pròrroga i la podem qualificar amb les paraules que vulguem. I el que s’està 

convertint en un costum és que el govern responsabilitzi l’oposició de la seva pròpia inacció. 

Revisant les actes, al ple del 2016, quan es va arribar al famós acord que es va celebrar pel 

bé de la ciutat, ja se’n feia al·lusió amb l’esperança de poder arribar a tenir l’espai totalment 

construït. L’any 2018; quan s’amplia l’última de les pròrrogues, en aquesta mateixa sala, per 

diversos companys dels altres grups, també es deia que “l’Ajuntament ha de treballar perquè 

el nou centre sigui una realitat abans de la finalització de la pròrroga. Hem solucionat un 

problema temporal, però no és definitiu; estem convençuts que es tirarà endavant amb unes 
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noves instal·lacions”. Però tres anys després d’aquell acord ens trobem davant d’una pròrroga 

totalment especial per inacció del mateix govern i no per cap altre motiu. Per tant, podríem 

votar-hi en contra, però, en aquest cas, el vot serà d’abstenció per la matèria de la qual parlem 

i pel que implica per a la ciutat.  

 

 

 

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

que el Sr. Jerez ha exposat molt bé el tema. De fet, tenint en compte moltes coses que han 

anat succeint i de les quals molts dels aquí presents en som conscients, segurament alguns 

de nosaltres tindríem motius més que suficients per no donar-hi suport, però el que es 

proposa és una continuïtat del servei un any més per guanyar prou temps per poder trobar 

una solució. Esperem que d’una vegada per totes podrem disposar d’aquest nou espai per als 

animals. Per tant, per una qüestió de responsabilitat, tot i que amb disgust, hi votarem 

favorablement. Al seu dia el Sr. Vinzo va fer-hi tot el que va poder i nosaltres li vam donar ple 

suport i, en aquest cas, ho farem també. 

 

 

 

La Sra. Carme Polvillo, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, afirma 

que ens trobem davant d’una pròrroga forçosa, d’obligat compliment, que està provocada per 

l’incompliment del compromís del govern socialista d’habilitar i posar en funcionament un nou 

espai adequat per a la prestació del servei públic de recollida i acollida d’animals. Està per 

veure si s’executarà amb el pressupost del 2019. 

En qualsevol cas, d’aquí a un any hem de resoldre la incògnita de com es gestionarà aquest 

servei, de si ho farem a través d’un encàrrec extern, al millor postor, o bé que sigui un servei 

100% municipalitzat, en col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre, que és el que 

nosaltres voldríem. Durant aquest mandat, aquest tema s’ha arrossegat sense una solució 

clara i transparent. S’ha renunciat a abordar la qüestió des d’una perspectiva supramunicipal, 

tal com inicialment va proposar el regidor Joan Vinzo i, per tant, hem anat de pròrroga en 

pròrroga abocant-hi diners sense un planejament global i estratègic. Ens temem que d’aquí a 

un any el nou govern de Mataró no tindrà més remei que imposar una nova pròrroga perquè 

les coses no s’estan fent bé. Recordo que al poc de ser regidors, en comissió informativa, el 

regidor Vinzo ens va comentar la possibilitat de canviar aquesta gestió i es va arribar a un 
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acord, però el Sr. Alcalde, o potser el Sr. Gomà, va sortir a la premsa desmuntant tot l’acord i 

tota la feina feta pel regidor Vinzo. Trobo a faltar el seu tarannà dialogant, perquè sempre 

t’escoltava, i la seva capacitat de posar d’acord tota l’oposició.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon a la Sra. Polvillo que mai no ha dedicat ni 

un sol minut a desmuntar res del que el seu company i amic Joan Vinzo hagi fet. 

 

 

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

recorda la discussió tan acalorada que van mantenir a la comissió informativa. Algunes de les 

coses que s’han dit aquí no són mentida, ja que hi havia un acord perquè aquest servei fos 

traspassat al Consell Comarcal i fes viable de pas el centre d’acollida d’animals domèstics 

comarcal. En primer lloc, tot aquest afer derivada de la covardia de tothom. Vam assolir un 

acord que estava tancat, amb el vistiplau de tots, perquè aquest servei es prestés de forma 

comarcal i al final es va desfer l’acord. Nosaltres donarem suport a aquest expedient, esperant 

que al final la cosa acabi bé, però em temo que l’any que ve per aquestes dates tornarem a 

parlar d’una nova pròrroga. Recordo la construcció del centre d’acollida comarcal actual i, al 

cap d’un any, no es va materialitzar. Quan jo vaig aterrar al Consell Comarcal l’any 2003, ja se 

n’havia licitat la construcció, però no es va inaugurar fins a mitjan 2006. És a dir, estem parlant 

que aquesta obra com a mínim durarà tres o quatre anys, perquè això és el que va durar la 

construcció del CAAD d’Argentona, i al final es tracta d’una instal·lació molt similar, amb uns 

requisits legals molt semblants. No enganyem ningú dient que l’any vinent tindrem el centre, 

potser amb sort el tindrem l’any 2023 abans de les eleccions municipals. 

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia que no hi 

votaran favorablement. La realitat és que el Sr. Vinzo se la va jugar i nosaltres vam confiar en 

ell acabats d’aterrar a l’Ajuntament. Se la va jugar i tots teníem els animalistes trucant-nos 

dient que això no podia ser. Tot i així, vam confiar en la seva bona tasca i en el compromís 

adquirit en aquella comissió, però que després va saltar pels aires. Per tant, concurs, licitació i 

treball en equip en temps i forma, això és el que els demanem. No és difícil, és qüestió que 

s’ho creguin i ho facin. Ens ha passat amb el Mataró Bus i ara ens porten això.  
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Es va arribar a l’acord que els animals es treballessin des de la comarca, des del centre 

d’Argentona, i a tots ens va semblar oportú. I resulta que tornem ara a la mateixa situació que 

a l’any 2015. En aquella comissió vam veure un regidor Vinzo amb ganes de tirar endavant un 

projecte de veritat que es creia, amb molta valentia, però després vam ser testimonis de com 

el seu grup el deixava enrere. Nosaltres ens hi abstindrem, amb molta cautela, perquè tenim 

molts dubtes a nivell jurídic de si estem fent el correcte o no. Honestament, a aquestes altures 

de la situació, haver de prorrogar allò que és improrrogable no té lògica ni tècnicament ni 

políticament. Però com que sabem que hi ha grups animalistes que han estat treballant, als 

quals s’ha promès que l’any vinent això sortirà endavant, malgrat estem convençuts que això 

no serà així, ens hi abstindrem. Ho fem per ells, però no perquè creguem en vostès. 

 

 

 

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

Ciudadanía, creu que s’ha fet una interpretació errònia dels fets passats i que s’ha acusat 

l’Alcalde injustament. Jo també vaig ser en aquella comissió. És veritat que el Sr. Vinzo va 

plantejar inicialment l’opció de traslladar aquest servei al Consell Comarcal, al CAAD 

d’Argentona. Al principi jo no m’hi vaig posicionar perquè encara no sabíem massa bé com 

aniria tot plegat. Però això va ser un inici i, a partir d’aquí, es va començar a renegociar el 

tema. I vam escoltar, com a mínim jo i altres persones, el que hi tenia a dir una entitat que 

porta molts anys i que moralment hi té un paper, que és l’SPAM. I crec que va ser el Sr. Vinzo 

que es va adonar d’això i va pensar que era molt més convenient una solució acordada amb 

l’SPAM que no pas un enfrontament. Va ser ell mateix que va negociar-ho, perquè ell tenia 

aquesta capacitat per renegociar, parlar, modificar i adaptar el que calgués. 

Aquest acord de pròrroga el veig molt correcte temporalment. Al meu parer, el Sr. Vinzo i el 

govern ho han fet molt bé, perquè teníem una entitat que moralment hi té molt a dir, però la 

gestió era molt millorable. I hem aconseguit dues coses: reconeixement a aquesta entitat i 

alhora fer que l’entitat actuï tal com cal. I com que ara no tenim l’alternativa a Cal Pilé, és 

normal que ho prorroguem.  

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que no poden 

estar contents de com s’ha gestionat el tema, però cal ser pràctics i en aquests moments no 

tenim gaires opcions diferents de la proposada. Mentrestant, aprofitarem el temps d’una forma 
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millor per enllestir aquestes instal·lacions més adequades, per fer un plec de condicions ben 

fet i per procedir a posar això a concurs. El Sr. Jerez deia que ara, amb el pressupost aprovat, 

ja es podrien iniciar les obres de la nova gossera, i vull reconèixer que sí que iniciarem les 

obres, però que hem de revisar una mica el projecte per veure si som capaços d’aconseguir el 

mateix objectiu amb menys diners. El pressupost estava prop d’un milió d’euros i crec que és 

una partida molt elevada que caldria revisar per reduir-la. El nostre vot serà positiu. 

 

 

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

ja va posar per escrit en un informe intern que va fer fa gairebé quatre anys. Vaig reiterar 

també al ple de la darrera pròrroga que no hi arribaríem. I també vull destacar la feina feta 

pels tècnics, perquè ha estat dura i complexa, però, alhora, excelsa, i això és el que ha fet 

realment que s’hagi pogut reconduir una situació molt complicada.  

Ara fa quatre anys es va fer una bona proposta que va decaure per foc amic. Solucionar el 

problema ho teníem a la mà, però al final, potser per la candidesa de la meva persona en un 

moment en què portàvem poc en política i crèiem que una encaixada de mans suposava 

alguna cosa més, vam optar per aquesta segona via.  

El cert és que quatre anys després estem a la casella de sortida. Tant de dolor, tanta feina per 

res, potser per por, però per desgràcia l’endemà ha resultat el mai, i avui jo em pregunto si 

hem tornat a dormitar. Siguem ara valents i reprenguem la idea inicial, defugim aquelles 

oligarquies del vot i pensem una mica en el bé comú. No podem ni moralment, ni políticament 

ni jurídicament donar suport a la proposta. Hi votarem en contra. 

 

 

 

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

creu que hem de recordar quin és l’objectiu d’aquest centre. Podem entrar en el debat de si 

hauria de ser un servei de prestació directa o indirecta a través d’una empresa, de si fem una 

pròrroga o no i de què passaria, però el debat important és que tenim una ciutat exemplar pel 

que fa a l’atenció i a l’acció protectora dels animals, i això ho hem de posar en valor.  

No obstant això, si veiem que el centre triga més del compte, perquè al final la construcció no 

és d’un dia per l’altre i no té res a veure amb l’impuls del govern, abans que faci un any ens 

tornem a veure i ja ens replantejarem què hem de fer. Però ara que ja ho tenim a tocar, és 
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important fer aquest pas. A més, paral·lelament, em consta que la nova proposta del nou 

servei serà exemplar i podem ser una ciutat referent en el benestar dels animals, 

concretament, dels gossos. 

 
 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit 

Víctor Paramés (1).   

Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió.  

Abstencions: 6,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

 

 

 
 
 
 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

 

12 - APROVAR EL PACTE PEL COMERÇ I L'HOSTALERIA DE 

MATARÓ 2019-2022 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“El 15 d’abril de 2015 l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Botiguers de Mataró van signar el 
Pacte pel Comerç amb la voluntat de definir un document de consens que servís de full de 
ruta per orientar l’estratègia i les línies d’actuació que des de l’administració i les entitats 
sectorials del comerç de Mataró calgués dur a terme per afavorir el model comercial òptim per 
la ciutat i garantir el seu creixement com a motor econòmic i element de cohesió social i 
territorial. Les següents associacions comercials territorials a més es van adherir al Pacte pel 
Comerç signant un document de recolzament: Associació de comerciants i professionals del 
Nou centre de Mataró, Associació de comerciants del Casc Antic, Associació de Venedors del 
mercat de la plaça de Cuba, Gremi d’hostaleria i turisme de Mataró i el Maresme i Asomercat. 
 
El Pacte es va signar pel període 2015-2017 com un instrument dinàmic que s’anés adaptant i 
actualitzant a les noves realitats que anessin sorgint.  
 
El Pacte ha evolucionat i requereix de la seva renovació per al període 2019-22. En aquest 
sentit, el nou document ha de recollir les actualitzacions necessàries en quant a l’actual 
conjuntura i noves tendències, els canvis soferts i l’evolució del sector comercial a Mataró i 
d’aquells aspectes directament relacionats que l’afecten.  
 
Paral·lelament, en els darrers anys l’hostaleria de Mataró ha crescut de forma important, tant 
en relació a la restauració amb un increment d’oferta diversificada i especialitzada, com en 
l’aparició de noves unitats d’allotjament i amb una nova oferta turística vinculada als 
habitatges d’ús turístic.  
 
Cal citar també l’important rol desenvolupat per les entitats representatives del sector comerç i 
l’hostaleria local, reorientant línies de gestió pròpies,  intensificant la seva presència en els 
diferents espais de debat i participació locals, no només comercials com és el cas de la Taula 
Transversal del Comerç sinó en qualsevol àmbit amb possible incidència sobre el comerç, i 
amb un destacat creixement i innovació en quant  a l’activitat de dinamització i, sobretot, de 
forma coordinada amb els serveis municipals vinculats. 
 
En el marc d’aquesta estratègia pel comerç, i per tal de garantir alhora l’acompliment de 
l’acord del Pla de Mandat 2016-2019 vinculat al Pacte pel comerç 2015-2017, l’Ajuntament de 
Mataró va considerar necessària l’activació i l’elaboració del Pla d’Impuls al Centre,  pla que 
ha d’esdevenir – a partir d’un concurs d’idees- l’instrument de reorientació del centre ciutat a 
nivell urbanístic, de la mobilitat i de la seva dinamització econòmica. Aquest pla, ja definit,  
està desplegant-se en aquests moments.  
 
En aquest sentit l’any 2018 ha esdevingut un any clau per a l’actualització i redefinició del 
pacte pel comerç vigent fins l’any 2017 i el seu encaix amb el nou Pla d’Impuls al Centre. Per 
aquest motiu en relació a l’any 2018 el pacte ha estat considerat, de facto i de forma 
reconeguda per les parts signants, plenament vigent i actiu, any durant el qual s’ha generat el 
procés d’enfocament del nou Pacte pel comerç i l’hostaleria de Mataró 2019-2022. 
 
Cal però continuar treballant i fer un pas més en l’adopció de les mesures necessàries per tal 
de garantir la competitivitat del comerç urbà i l’hostaleria de la ciutat de Mataró davant la nova 
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conjuntura socioeconòmica i per convertir el principal eix comercial de la ciutat en CENTRE 
COMERCIAL A CEL OBERT. 
 
Atesa la importància del comerç urbà i l’hostaleria en l’escenari econòmic i social actual i futur 
per a la nostra ciutat, durant els últims mesos s’ha estat treballant en la renovació del Pacte 
pel comerç 2015-2017 per tal d’establir el marc de consens que ha d’orientar l’estratègia i les 
línies d’actuació que cal adoptar des de l’administració i les entitats sectorials del comerç i 
l’hostaleria de Mataró i que s’ha traduït en el Pacte pel comerç i l’hostaleria de Mataró pel 
període 2019-2022. 
 
Els principals canvis que s’han realitzat en el document respecte al Pacte pel comerç 2015-
2017, han estat posar en relleu el sector de l’hostaleria, tot i que es dona rellevància a les 
entitats amb més representativitat sectorial (UBM i Gremi d’hostaleria i turisme) la resta 
d’entitats legalment constituïdes esdevenen entitats signants. S’ha actualitzat el contingut i 
s’ha incorporat un nou eix relatiu al Pla d’impuls al Centre. 
  
Per tot l’exposat, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 6 d’octubre de 
2017, qui subscriu, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar el Pacte pel Comerç i l'Hostaleria de Mataró 2019-2022, com a marc del 
consens per orientar l’estratègia i les línies d’actuació properes que des de l’administració i les 
entitats sectorials del comerç i l’hostaleria de Mataró cal dur a terme per afavorir el model 
comercial òptim per a la ciutat i garantir el seu creixement com a motor econòmic i element de 
cohesió social i territorial. 
 
Segon: Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del Pacte necessaris per tal 
d’assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació i, si cal, la 
seva revisió. 
 
Tercer: Donar compte de l’aprovació a les entitats signants i al  Consell Econòmic i Social de 
Mataró.” 
 

 

 

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

l’abstenció del seu grup en aquest punt de l’ordre del dia amb la voluntat de no obstaculitzar el 

pacte i amb el màxim respecte per les entitats que treballen a la nostra ciutat. 

 

 

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

que només falten tres mesos per a les eleccions municipals i des del govern posen damunt la 

taula un text destinat a definir una estratègia en l’àmbit del comerç i l’hostaleria que 

compromet bona part del que serà la propera legislatura, i ho consideren imprudent. 
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Compartim amb preocupació l’anàlisi expositiva d’allò que està passant a Mataró i que 

s’explica a l’apartat d’antecedents del document. Estem avançant a poc a poc, de manera 

progressiva, però sense aturador, cap a una desertització de l’oferta comercial, hostalera i 

cultural, dins la trama urbana, i no només al centre de la ciutat. Compartim moltes de les 

mesures que es plantegen, però no podem confiar en abstracte que la solució vindrà donada 

per una futura i incerta regulació de les àrees de promoció econòmica urbana per convertir la 

ciutat en un centre comercial a cel obert, com es planteja d’una manera poc concreta. A més, 

no està regulat normativament. És tot una mica un brindis al sol. No compartim la filosofia de 

model comercial dual, de grans superfícies perifèriques i de petit i mitjà comerç a la trama 

urbana. No es pot reequilibrar la situació actual si no s’impedeix l’ampliació del Mataró Parc i 

si es continuen instal·lant grans superfícies a les zones perifèriques. Per tant, el document que 

se’ns presenta al·ludeix al debat, mentre el govern continua somiant amb el Corte Inglés i es 

dedica a flirtejar amb les grans superfícies comercials, afavorint un creixement urbanístic 

basat en el creixement residencial especulatiu, que és la causa de l’increment astronòmic dels 

preus del lloguer d’habitatges i de locals comercials. També ens preocupa que el document no 

tingui prou en compte l’impacte de les noves modalitats de comerç a la ciutat, marcades per la 

implantació de centrals distribuïdores de compra online tipus Amazon.  

Amb aquest panorama, de poc serveixen les engrunes del programa “Aixequem persianes” i 

de poc servirà escudar-se en el projecte del Mataró ideal per impulsar el centre històric. Si no 

es posa fre al creixement especulatiu i a la concentració de l’oferta lúdica i comercial en zones 

perifèriques, Mataró esdevindrà un desert amb una mobilitat caòtica, com ja és, i amb un 

entorn humà i cultural insofrible.  

Malgrat tot, volem que s’entengui que la nostra crítica també és un programa d’actuació 

pensat per mobilitzar els nostres principals actius: l’expertesa, el coneixement i la creativitat de 

les persones que vivim en aquesta ciutat. L’entorn natural, juntament amb el patrimoni 

arquitectònic i cultural, conforma una alternativa radicalment diferent a allò que podem trobar 

en un Mataró Parc qualsevol d’una perifèria urbana. Per últim, seria bo que aquest pacte es 

deixés damunt la taula fins després de les eleccions municipals. Altrament, ens farem trampes 

al solitari. Si no es deixa damunt la taula, nosaltres hi votarem en contra. 

 

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

manifesta que venim d’una foto de l’abril del 2015, on l’Alcalde i el regidor de Promoció 

Econòmica d’aleshores signaven un pacte a un mes de les eleccions municipals, i ara ens hi 

tornem a trobar. Si algú es pren la molèstia de llegir el comunicat que va fer l’Ajuntament 



 53 

aquell dia per a la presentació del pacte, veurà que no difereix essencialment del que avui 

aprovem. Hi ha algunes diferències, però no essencials. Entre el projecte de llavors i el que 

ens presenten ara, hi he trobat a faltar la menció a eixos comercials diferents dels tradicionals 

del centre, com el de Francesc Macià o el de la Ronda O’Donnell. Aquesta vegada no els he 

sabut veure. Ara, tenir un altre cop una foto com aquesta no em sembla de rebut. Estic 

convençut que és inútil demanar-los que ho retirin, però el que no em sembla inútil és advertir-

los que ja n’hi ha prou d’aquest color. Al que avui signaran vostès i que aprovarem nosaltres 

no es pot dir que no, perquè tots sabem quina és la situació del comerç de la ciutat, 

especialment del de proximitat. Per tant, la necessitat ens obliga a votar-hi favorablement, 

seríem uns irresponsables si no ho féssim. Hem de donar suport al teixit comercial, de 

restauració i d’hostaleria de la ciutat. Però també és irresponsable fer documents per fer-los i 

sense avaluació.  

Estem millor ara que al 2015 en plena crisi? Jo crec que no. Per tant, la valoració d’aquell 

pacte no pot ser de cap manera positiva. Aconseguirem millorar la situació amb això? Entenc 

que això és el que vol el govern i tots els regidors i la ciutadania, però sí que els demano que 

no ens podem permetre continuar fent papers i fent-nos fotos sense més. Ens hi juguem 

massa, ser una ciutat com havíem estat sempre o anar cap a un model de ciutat dormitori 

sense cap interès. Hi votarem favorablement, però amb totes aquestes reserves. 

 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, es mostra satisfet pel fet 

que s’intentin fer coses per dinamitzar el comerç de Mataró, però se segueix amb la mateixa 

rèmora de fa quatre anys. On tenim els resultats de l’anterior pacte? Portem un mandat 

parlant d’estudis i de fulls de ruta, però dels estudis no viu la gent que es dedica al comerç i a 

l’hostaleria. D’altra banda, el comerç no està només al centre, s’han de potenciar els altres 

eixos comercials dels barris. Des de l’Ajuntament hem de facilitar la feina de promocionar el 

comerç, els serveis i l’hostaleria de la ciutat. On tenim els catàlegs de la resta d’eixos 

comercials dels barris? Un exemple n’és la ferreteria Devesa, un comerç que porta més de 60 

anys a la ciutat. I com aquests, tants altres. Hem d’anar avançant amb el tema dels APEUs, 

encara que no estiguin regulats, o amb projectes d’oferta digital en el comerç tradicional. Hem 

de transformar les paraules en fets. Malgrat això, el nostre vot serà favorable perquè esperem 

que el proper mandat tot aquest pacte es transformi en fets i no en persianes abaixades o en 

cartells d’“Es lloga” o “Es ven” dels locals. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, considera que no s’hi pot votar en contra. És un acord entre gremis, la Unió de 

Botiguers, entitats, i votar-hi en contra seria com dir que no estem d’acord amb tots els 

interessos d’aquestes associacions i gremis. Nosaltres hi votarem a favor, perquè els volem 

donar resposta i estem receptius i proactius davant les seves demandes i la situació comercial 

depressiva que estan vivint, malgrat que el pacte té una efectivitat relativa. Una de les partides 

que nosaltres havíem pactat amb el govern en aquest pressupost és la destinació de 300.000 

euros al centre. En aquest sentit, crec que hi ha un interès conjunt per treballar i impulsar el 

comerç. Al final, si Mataró no funciona, no és atractiva, no té una locomotora que tiri de la 

ciutat econòmicament, no atrau empreses i persones, etc., tota la resta tampoc no funcionarà 

per moltes inversions estratègiques i puntuals que vulguem plantejar.  

 

 

 

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

favorable al pacte, tot i que si el document depengués del seu grup tindria una orientació o un 

contingut diferent. En primer lloc, de vegades cal fer-se les preguntes necessàries, sobretot en 

qüestions de plantejament com aquesta. A finals del mes de gener, l’Alcalde va prometre 

l’ampliació del Mataró Parc. Agafo aquest tema només com un exemple il·lustratiu en 

referència al que deia de les preguntes. És a dir, és diferent si ens preguntem si som partidaris 

o no de l’ampliació del Mataró Parc que si ens preguntem què opinem sobre un centre i uns 

barris que estan plens de locals buits. La resposta a aquestes preguntes ens condueix a un 

determinat model comercial que, en absència a curt termini d’aquesta gran locomotora que 

havíem d’instal·lar, aconsella reforçar molt la competitivitat del comerç urbà i tot el que això 

comporta com a model de ciutat, i no tant fer equilibris, com quan el document diu que 

intentarem minimitzar l’impacte del comerç perifèric en aquest gran centre comercial a cel 

obert i tots els centres comercials dels barris. 

La situació competitiva del comerç urbà, ja ho diu el document, no és la millor i requereix 

accions. En la nostra opinió, en l’àmbit de la gestió, els propis botiguers han parlat sovint dels 

APEUs. És cert que la cobertura legal dels APEUs no acaba de fer-ho plenament 

implementable, tot i així no entenc per què no podem assajar models de gestió que, sense ser 
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els APEUs, aconsegueixin els mateixos efectes; models de gestió mixtes professionals 

d’aquest gran centre comercial a cel obert entre l’administració pública i els comerciants per 

aconseguir aquest efecte similar al que desitgem. 

El govern prefereix fiar-ho tot al Pla d’impuls del centre, un pla que va començar molt 

malament i que encara no s’ha solucionat com es va acordar a la Junta de Portaveus. Aquest 

pla incorpora moltes mesures de caire urbanístic que en alguns casos contradiuen alguns 

treballs que hem fet conjuntament, per exemple, al Pla de Mobilitat. En qualsevol cas, si tenen 

efecte, en serà un a molt llarg termini i després de molta inversió. En aquest pacte trobem a 

faltar que l’Ajuntament assumeixi com a pròpies algunes de les gestions que li corresponen, 

com ara la millora del Departament de Llicències, que en aquests moments és un fre per a la 

implantació de noves empreses i que tampoc no és molt eficient fent la tasca d’inspecció. 

En general, el document planteja bones línies de treball però, no té credibilitat suficient en el 

sentit que no aposta clarament per un model de comerç urbà ni planteja una visió de futur de 

Mataró com la capital econòmica i comercial que hauria de ser i que ara no és. 

 

 

 

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

han passat gairebé dos anys des que va finalitzar oficialment l’anterior pacte del comerç que 

nosaltres vam definir per al 2015-2017. És cert que durant aquest temps es va donar 

confiança per mantenir de facto els acords que s’hi recollien, però trobem que s’ha trigat molt 

a presentar aquest nou pacte, tant que ja no té el valor que hauria d’haver tingut. 

Ara, a menys de tres mesos de les eleccions municipals, és més un element electoral que no 

pas un instrument de treball. Malgrat això, hi votarem a favor perquè és necessari que el pacte 

tiri endavant i que es posin les bases relacionals entre Ajuntament i associacions i entitats de 

comerç i restauració. També hi donarem suport perquè és un exercici de responsabilitat, 

malgrat els dubtes que ens genera. El sector no es pot permetre aturar qualsevol bri 

d’esperança, però no ens podem estar de fer-hi algunes observacions. 

Em sobta molt que aquest Pla, que és tan important i necessari, hagi passat des del despatx 

de la regidora directament al Ple, sense passar per cap consell de participació ni tan sols pel 

Consell de Promoció Econòmica, màxim òrgan de participació relacionat amb el contingut 

d’aquest Pla. Però tampoc ha passat pel Consell de Via Pública ni pel de Mobilitat, tot i que 

són temes que hi apareixen. Per què hi són aquests consells, doncs? No em val la resposta 

que això es treballa des de la Taula Transversal de Comerç, perquè aquí no hi ha tota la 
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representació que hi ha als consells, ni de la ciutadania ni de la majoria de tot el comerç de la 

ciutat, ni dels representants dels grups municipals. A més, aquest document no ha estat 

objecte de debat polític. No s’ha tingut en compte l’opinió majoritària de tot el comerç de tota 

la ciutat. No s’ha fet un pas més agosarat per incloure-hi una solució a la relació entre Mataró 

Parc i el comerç del centre, o al buit que deixa el Corte Inglés, i no s’ha vinculat al Pla de 

Promoció Econòmica, ni al programa “Aixequem persianes”, etc. 

Sra. Moreno, li ho votarem a favor perquè volem treballar perquè el comerç i l’hostaleria sigui 

un motor potent d’activitat que generi visites, ocupació i economia, perquè és el document que 

permet que els comerciants tinguin una relació de seguretat amb l’administració, però no s’ha 

fet bé i es torna a fer tard i malament. Esperem que d’aquí a les eleccions treballin en les 

primeres accions, se sentin les bases dels APEUs o es posin solucions al tema del Mataró 

Parc o del Corte Inglés.  

 

 

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

Cultura, en primer lloc agraeix el suport i l’exercici de responsabilitat de tots els regidors que 

hi han votat favorablement, que són la majoria, sent conscients que ens trobem a l’antesala 

de les eleccions municipals. Les dificultats que té el comerç de Mataró no són exclusives de la 

nostra ciutat perquè s’està produint a moltes altres ciutats del nostre entorn, però és evident 

que no ens hi conformem i que hem de continuar treballant. És el moment de posar sobre la 

taula quina ha estat la problemàtica que vivim en general al comerç de les nostres ciutats i, en 

concret, de Mataró. Vull posar en valor aquest pacte, que s’ha treballat des de les entitats 

comercials i el gremi d’hostaleria de manera molt significativa, perquè recull el compromís de 

tirar endavant el Pla d’impuls del centre i, en concret, el Concurs d’idees.  

Puc acceptar algunes de les seves diagnosis, però no puc estar d’acord amb el fet que no hi 

ha activitat per part del govern. Ho estem demostrant de manera molt significativa.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés 

(1). 

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

d’Unitat Popular.  

Abstencions: 3,    corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

 

 

  

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

 

13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LES 

IRREGULARITATS EN LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA 

DE CIUTADANIA. 

 

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

la regidora Ruiz que hagi fet la consulta pertinent als serveis corresponents, sobretot als 

serveis jurídics i Benestar Social. Tenint en compte que no ens hem pogut trobar fins a aquest 

matí i per la bona voluntat mostrada i en el màxim interès d’ajudar els usuaris afectats i buscar 

les vies correctes de solució d’aquest conflicte, retirem la proposta de resolució a l’espera de 

presentar el proper mes una declaració institucional.   
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14 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE L'ESTRATÈGIA LOCAL PER 

INTERVENIR EN LA PREVENCIÓ A MATARÓ DELS NOSTRES JOVES 

RESPECTE AL CONSUM D'ALCOHOL A MENORS 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de 

resolució següent: 

 
“Des de VOLEMataró ens preocupa molt el consum d'alcohol i la facilitat a que els menors 
puguin accedir a aquestes begudes. És un problema per als nostres adolescents. 
La falta de treball i la precarietat laboral pot produir un aument de sofriment psicològic, 
l'empitjorament de la salut i la qualitat de vida de nostres joves.  
 
L'any 2002, la Generalitat de Catalunya va prohibir la venda d'alcohol de qualsevol graduació 
als menors d'edat. Fins ara, els menors d'entre 16 i 18 anys podien comprar begudes de fins a 
23 graus, però entre la mitjanit i les sis del matí estava prohibida la venda d'alcohol a tots el 
menors.  Segons un estudi realitzat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya l'alcohol és 
una de les primeres causes de sobrepes i està relacionada amb més de 60 malalties. Tot i 
això, és encara la droga més consumida, més aceptada i més normalitzada a la societat. 
 
 
Segons l'OMS: 

El informe de la OMS (Organización Mundial Salud), incluye un apartado sobre ebriedad, 
que denomina "prevalencia de episodios de alto consumo" y que define como una ingesta 
de al menos 60 gramos o más de alcohol puro al menos en una ocasión en los últimos 30 
días. Según este recuento, el 25,6% de la población española de más de 15 años tuvo un 
episodio de ebriedad, que asciende hasta el 28,0% si se toma la franja de edad de entre 
15 y 19 años, y hasta el 49,5% si se pregunta solo a los bebedores de entre 15 y 19 
años. 
 
“El informe establece que el exceso de alcohol provocó la muerte en 2016 de tres 
millones de personas, de las cuales, más del 75% fueron de hombres. En general, de 
todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones como las 
causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia; el 21% a trastornos 
digestivos; el 19% a enfermedades cardiovasculares, y el resto fueron debidas a 
enfermedades infecciosas, cánceres o trastornos mentales. En este sentido, el informe 
destaca que 3.621 personas murieron en 2016 por cirrosis relacionadas con la ingesta de 
alcohol, 590 perecieron por accidentes de tráfico donde el alcohol fue un factor y 7.264 
fallecieron de cáncer y el consumo del alcohol tuvo incidencia en la dolencia.”  
 
 
Es demostra segons dades estadístiques, hi ha un percentatge molt alt que incompleix la 
normativa d'informació al consumidor sobre la venda d'alcohol respecte les prohibicions de 
venda a menors d'edat i l'horari nocturn en els establiments de la nostra ciutat. 
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És per tot l'exposat, que el Grup Municipal de VOLEMataró propone al Govern els següents 
acords: 
 
1.- portar a terme una campanya informativa de concienciació i coneixement de les lleis i les 
conseqüències en els punts de venda, establiments, supermercats i autoservei  d'alimentació, 
botigues d'alimentació tradicionals, bars, etc. 

2.- Obligatorietat de tenir visible l'horari comercial al consumidor i la prohibició de la venda 
d'alcohol a menors. Aquesta prohibició s'ha de senyalitzar en un lloc perfectament visible en 
els  establiments de forma que es determini per “reglament".  

3.- Campanya de conscienciació sobre el consum d'alcohol i conseqüències, sobretot dirigit 
als nostres joves: accidents de trànsit, violència de gènere, embarassos i danys a tercers. 
Especialment en els espais d’oci, els instituts i colegis. Campanya o eslògan equiparable a la 
que va fer  la Generalitat de Catalunya en el seu moment “ si ets menor , sense acohol”, per 
reforçar el compliment de la normativa de la venda a menors.” 

 
 

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

seu vot favorable a aquesta proposta de resolució. Aquest consum tan elevat d’alcohol i 

drogues, que de vegades acaba tristament amb la vida dels nostres joves, sovint és el resultat 

que els pares no poden arribar a conciliar la vida laboral amb la familiar i no disposen del 

temps suficient per acompanyar els seus fills en tot el procés d’aprenentatge, d’estudis, en els 

deures i en el fet d’inculcar-los extraescolars. I aquests fills, malauradament, de vegades 

caminen molt sols sota el perill de caure en males companyies i ambients.  

En el punt número 3 dels acords, que es parla de la campanya de conscienciació, a més 

d’exposar les conseqüències dels consums seria important proposar una campanya adreçada 

als joves amb alternatives per a un lleure més sa, impulsada des de les regidories d’Esport i 

de Cultura. També seria interessant adreçar una campanya als pares sobre les mesures de 

prevenció i amb informació del que han de fer si detecten que els seus fills consumeixen 

alcohol i drogues. Si no es fa actualment, seria interessant. 

 

 

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

que el passat 22 de febrer el Consell Jove de Mataró va organitzar una xerrada a Les 

Esmandies per tractar el model d’oci nocturn a la nostra ciutat. El Consell Jove de Mataró va 

denunciar l’oferta lúdica existent destinada a joves a Mataró, perquè està centrada en locals 
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nocturns que alimenten la diversió entorn del consum d’alcohol. Locals que, a més, atrauen 

molta gent, però que no garanteixen un oci inclusiu, que fomenten la xenofòbia i el sexisme i 

que no es responsabilitzen d’allò que passa a les portes dels seus establiments. Precisament, 

els membres del Consell Jove apuntaven la necessitat d’habilitar espais culturals alternatius 

on l’objectiu no sigui emborratxar-se sinó enriquir-se com a persones. Aquesta observació és 

interessant i seria bo que la regidoria corresponent s’hi posés.  

Pensem que la proposta de VOLEMataró es queda curta i que no va al fons del problema, 

perquè se centra en una de les conseqüències, el consum d’alcohol. No s’aborda el problema 

real, que és aquest model de lleure aberrant, desarrelat i molt deshumanitzador. Per a 

nosaltres, conscienciar hauria de voler dir oferir als joves alternatives per a l’oci nocturn. 

També pensem que cal desplegar des de l’Ajuntament un règim sancionador efectiu que faci 

complir les normatives a tots els establiments que ara mateix fomenten l’alcoholisme, que 

consenten actituds racistes o sexistes, davant la passivitat de les autoritats. Per tot plegat, 

nosaltres hi votarem favorablement, però ja els diem que la proposta es queda molt curta. 

   

 

 

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

anuncia el seu vot favorable a la proposta, que considera ben intencionada. Bona part del que 

aquí es demana tinc la consciència que d’una o altra manera ja s’està fent, però cal incidir-hi, 

perquè tot el que s’ha dit fins ara és cert. Tenim un problema social a la nostra societat i, en 

especial, a la zona mediterrània, on el consum d’alcohol és ben vist. No hi ha festa on no hi 

hagi presència de begudes alcohòliques i, per tant, cal insistir-hi. I no s’ha de ser hipòcrites, 

perquè tenim festes que compten amb el patrocini d’algun tipus de beguda alcohòlica i on 

també s’hi ven alcohol. La proposta de resolució presentada és ben intencionada, és un camí 

en el qual ja s’està treballant, però benvingut sigui si es tracta de posar-hi un granet de sorra 

més. No hem de banalitzar el consum excessiu d’alcohol. 

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que és una proposta que comparteixen tots els grups. L’alcoholisme o 

el consum excessiu d’alcohol és una xacra molt perniciosa i tot el que fem per frenar-la és 

molt positiu. M’entristeix la vinculació que fa la gent jove entre diversió i consum excessiu 
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d’alcohol. Hem de treballar i conscienciar-nos perquè aquest vincle es trenqui. No s’han 

d’emborratxar per poder divertir-se. En aquest sentit, tot el que fem està ben fet. D’altra 

banda, no cal barrejar qüestions. No és un atac contra el consum d’alcohol, jo en prenc i pot 

tenir fins i tot efectes positius, però el problema és quan se n’abusa. No es tracta de prohibir 

res, es tracta de regular-ne el consum. Nosaltres apostem per l’oci nocturn i ara mateix Mataró 

té una manca de discoteques en la franja de 14 a 16 anys. En aquesta franja, a més, no es 

ven alcohol, i els nostres joves han de marxar a una altra ciutat per poder accedir a aquest 

tipus d’establiments. És tan respectable divertir-se anant a una discoteca com anant a un altre 

tipus de centres, és una opció més; a la discoteca es beu poc, el gran problema és la gent que 

beu de manera compulsiva abans d’entrar a ballar. Això s’ha de contrarestar.  

 

 

 

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

favorable. Són unes propostes raonables i, malgrat que crec que ja estan recollides a la 

normativa d’aplicació, el plantejament que es fa de conscienciació ens sembla adequat. 

Aquestes accions formarien part del Pla d’Oci Nocturn que per dues vegades s’ha portat a 

aquest ple, i crec que ha estat aprovat per unanimitat, però ha passat el mandat i no hem fet 

res al respecte. 

 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el seu 

vot favorable. Respecte als tres punts que exposa el grup de VOLEMataró, val a dir que 

l’obligatorietat no deixa mai de banda una tasca de conscienciació contínua sobre la 

necessitat d’un consum d’alcohol responsable. Hem de donar compliment estricte per part 

dels distribuïdors de tota la normativa reguladora, com la prohibició de venda d’alcohol a 

menors. Això, conjuntament amb una labor pedagògica, continua sent molt important per 

frenar el consum irresponsable d’alcohol.  

Tots aquests punts són elements que no es poden obviar. En aquest sentit, l’administració 

pública i, en aquest cas, la local, té una responsabilitat important, i és evident que ja s’està 

fent molta feina. En aquesta lluita contínua, hem de posar especial èmfasi en el col·lectiu dels 

menors. Per tant, com no pot ser d’una altra manera, el nostre vot serà favorable. 
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La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 

Salut Pública, Consum i Gent Gran, informa el Sr. Lloveras que des del 1988 l’Ajuntament de 

Mataró, en el marc dels programes municipals de drogodependències, desenvolupa diferents 

programes de prevenció adreçats a joves, tenint present que les drogodependències són un 

problema multicausal en què intervenen un munt de factors: la legislació vigent, els factors 

personals, el seguiment de la normativa... A Mataró s’està treballant coordinament des dels 

diferents serveis de la ciutat. Cadascú amb les seves competències, de forma consensuada i 

amb una actuació estable i monitoritzada en el temps. El treball que es duu a terme des de fa 

més de 30 anys és el resultat de la corresponsabilitat dels diferents serveis de la ciutat que 

treballen en xarxa. A cada legislatura es renova el nomenament d’una comissió tècnica 

presidida per la regidora de Salut Pública i Consum i coordinada per una tècnica de la 

regidoria. La comissió està integrada per membres dels següents serveis i entitats: Centre 

d’Atenció a les Drogodependències, farmàcies, festes i territori de la Direcció de Cultura; 

Fundació Àmbit i Prevenció; Gremi d’Hostaleria; Joventut, Dona i Gent Gran; La Pausa Verda 

(un club cannàbic); Mossos d’Esquadra, Servei d’Atenció Primària CatSalut, Consorci, Servei 

d’Urgències de l’Hospital de Mataró, Servei de Benestar Social, Policia Local i Servei de Salut 

i Consum. A més de la comissió tècnica, des del 2001 hi ha altres comissions de treball i una 

d’elles és la Comissió de Detecció, que té com a objectiu la prevenció del consum d’alcohol i 

drogues entre les persones joves, amb un subgrup d’aquesta per millorar la intervenció en les 

famílies. Per prevenir el consum de drogues entre la joventut, cal que les accions siguin 

estables i interdisciplinàries i que s’adaptin a la població a qui van adreçades. Un dels 

objectius del Pla de Drogodependència és el compliment de la normativa vigent pel que fa a la 

venda de begudes alcohòliques a menors d’edat. El Servei de Policia Local i els Mossos 

d’Esquadra efectuen el seguiment de la normativa vigent.  

A continuació resumeixo també les intervencions preventives per reduir la prevalença del 

consum d’alcohol i altres drogues entre els joves en el marc dels programes d’aquest pla 

municipal: 

Programa “Drogues! Què?”, adreçat a alumnes d’ESO. Programa estable des del 1997. 

Tallers de prevenció selectiva, adreçats a alumnes i joves de diferents centres, serveis i 

entitats, que funciona des del 1997. 

Sessions informatives per a pares i mares d’alumnes d’ESO, des del 2000. 

Detecció de problemes de consum de drogues als centres d’ensenyament, des del 2001. 

Alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legal, des 

del 2005. 
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Tallers de prevenció selectiva per a pares i mares en situacions de risc, des del 2012. 

Formació de professionals en contacte amb la població jove, des del 1994. 

Protocol de detecció de problemes de consum de drogues en persones menors d’edat en 

l’àmbit dels serveis d’urgències sanitàries de la ciutat. 

Diverses intervencions en l’àmbit de l’oci nocturn. 

Comissió de prevenció de riscos a la Festa Major. 

Intervenció per a la prevenció i reducció de riscos relacionats amb el consum d’alcohol i altres 

drogues en l’àmbit de l’oci nocturn. 

Programa “Q de festa!”, amb vuit locals en procés d’adhesió.  

Els resultats de les intervencions es poden consultar a l’Informe de l’Observatori Municipal 

sobre el consum de drogues, des del 1994 fins avui, publicat al web de l’Ajuntament. Per tot 

plegat, ens abstindrem en aquesta proposta. Fa molts anys que es treballa en aquesta línia. 

 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, agraeix el suport dels 

grups que hi han votat favorablement. Respecte al suggeriment de Plataforma, l’hi agraïm, 

però no ens ha arribat a temps per poder modificar la proposta. Pel que fa a la CUP, hem 

parlat amb grups de joves i no només passa en l’oci nocturn, només cal passejar pels carrers. 

Potser sí que la proposta es queda curta, però és un primer pas. D’altra banda, mentre anem 

dient que només l’excés d’alcohol és el problema, no anem bé. Cal donar exemple als nostres 

joves. La resposta del govern ens sembla molt bé, però només cal passejar per Mataró per 

veure que no es compleix cap dels punts que inclou la proposta. Per tant, de controls policials 

per temes de “botellón” no n’hi ha hagut. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. 

(2), corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 
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Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no 

adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

 

 

15 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AMB EL SUPORT DEL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC-MES, EN REFERÈNCIA A L’EDIFICI PROPIETAT DE 

BANKIA AL POLÍGON INDUSTRIAL DE PLA D’EN BOET. 

 

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“Un dels millors equipaments de la ciutat és l’antiga seu de la Caixa Laietana, situada al Pla 
d’en Boet. Un equipament magnífic quan va ser construït, però que malauradament es troba 
en un estat cada dia més degradat i lamentable. L’actual propietari de Bankia té l’edifici 
completament abandonat, hi creix una vegetació desenfrenada, amb una proliferació 
incontrolada de colònies de gats. Això crea una situació desafavorida i contrària a la salut 
pública.  
 
L’edifici es troba situat en un dels punts d’entrada de la ciutat, a tocar de la Laia L’Arquera, del 
Tecnocampus, al costat de Mossos d’Esquadra, de l’Edifici de Vidre i d’instal·lacions 
esportives importants de la ciutat. És justament per aquesta situació estratègica que l’edifici 
hauria d’esdevenir una imatge de la ciutat, mentre que la realitatés que,a causa del seu 
estat,ofereix una imatge completament decadent, de deixadesa i abandonament.Un edifici 
d’una superfície important en metres quadrats per plantaque, des que la Divisió Comercial a 
Catalunya de Bankiaes va traslladar a Barcelona,queda ara completament en desús. 
 
I donades totes les seves possibilitats, situació, amplitud i instal·lacions, podria ser peça 
important per a la nostra ciutat, que té moltes mancances d’espais d’aquest tipus, que podrien 
ser aprofitats per la ciutadania per a moltes activitats. 
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Una ciutat que, amb la desaparició de Caixa Laietana, ha perdut completament la seva obra 
social, ja que la nova propietària no ha tingut en compte fins el moment aquesta premissa. I, 
apart d’un compromís moral amb la ciutadania de Mataró que caldria esmenar d’alguna 
manera (recordem el cas de les  obligacions preferents), seria molt aconsellable queBankia 
pogués repensar-se col·laborar amb la ciutat. Pel passat de l’antiga Caixa Laietana i pel futur, 
ates que l’entitat disposa encara d’una amplia xarxa d’oficines, no només a Mataró sinó també 
a tot el Maresme. 
 
Són poques les entitats financeres a nivell nacional després de la integració bancària, però 
totes elles disposen de magnífiques infraestructures amb un ús marcadament social o en 
benefici ciutadà. Perquè no a Mataró amb els antecedents exposats? Més encara tenint en 
compte que parlem d’una entitat rescabalada amb una quantitat de diner públic extraordinària. 
 
És per això que el Grup Municipal Convergència i Unió, amb el suport del Grup Municipal 
d’ERC-MES, proposa al Ple el següent ACORD: 
 
Que el govern municipal realitzi les accions necessàries davant els responsables de Bankia 
per tal de trobar una solució i un ús adequat a un magnífic espai situat en un punt neuràlgic de 
la ciutat, que podria passar per un ús educatiu, d’innovació i noves tecnologies complementari 
del Tecnocampus. Així evitaria també la degradació continuada i progressiva  d’un edifici que 
hauria de ser imatge de la ciutat, però que els responsables actuals de la Bankia tenen 
completament abandonat sense fer res per evitar-ho.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al mandat passat ell mateix va parlar d’aquest tema 

amb l’alcalde Joan Mora i en aquell moment se’n va fer alguna gestió, però tampoc Bankia 

estava en la línia de fer-hi res. Nosaltres tenim l’interès que aquest edifici esdevingui finalment 

un espai per a la nostra ciutat. Tant Caixa Laietana, sobretot, com Bankia, ens ho deuen a la 

ciutat. El que sí que demanaria és que si hi ha un consens important en aquest tema i avui 

s’aprova això per unanimitat, o gairebé, que siguem capaços, i ho demano a aquest govern i 

al que vingui, d’anar tots a una en aquesta qüestió. Sí que es pot pressionar Bankia, però hem 

de ser-hi tots. I també podem fer una campanya per intentar rescabalar la ciutat d’aquestes 

instal·lacions, en el benentès que ens ho deuen. Com hem fet en altres ocasions d’anar junts 

quan l’interès és per a la ciutat, no estaria de més fer aquest esforç, que passa, en primer lloc, 

per transmetre tota la informació de primera mà als grups de l’oposició per part del govern, 

cosa que sembla que no s’ha produït. Cal reflexionar sobre aquests temes de manera que 

puguem afegir nosaltres la nostra aportació. Finalment, tot i que podria passar que els usos 

fossin els que vostès contemplen, a mi m’agradaria que si això es dugués a terme poguéssim 

obrir un procés participatiu important per parlar dels usos d’aquest edifici tan important.  
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No podem continuar desaprofitant aquest espai. Ja vam presentar un prec al govern, al seu 

moment, perquè en netegessin les males herbes que s’hi estaven creant. Ens mereixem que 

aquest edifici pugui passar a ser de titularitat pública o que hi puguem tenir accés. 

 

 

 

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

que fa anys que la CUP denuncia el creixement especulatiu planificat a l’entorn del 

TecnoCampus. Vam reclamar que es fes, ja fa temps, una reserva estratègica de sòl a la zona 

Iveco-Pegaso i a l’entorn de la Porta Laietana, però els successius governs municipals sempre 

han mantingut un plantejament urbanístic procliu al creixement residencial: fer pisos en lloc de 

desenvolupar l’espai com a districte d’innovació i de coneixement com a motor econòmic. 

De les necessitats de nous equipaments per al TecnoCampus, com ara una residència per a 

estudiants, personal docent i investigador, no se n’ha fet res. Això demostra que el que ha 

estat el paradigma d’aquesta legislatura, el Mataró 20-22, no és altra cosa que fum. Per tant, 

nosaltres posem mala nota al Sr. Alcalde i al PSC per la seva incapacitat manifesta per fer 

una planificació urbanística i un plantejament estratègic per a la ciutat. Ara bé, tenim el repte 

de relligar aquest districte TecnoCampus amb la ciutat i amb l’entorn urbà, trencant la lògica 

de polígon, però sense caure en el parany de construir més pisos (tots inaccessibles per a la 

majoria). Hem de fixar-nos en l’objectiu d’aprofitar els equipaments existents a la ciutat per 

reubicar el projecte del TecnoCampus, creant noves centralitats dins la pròpia ciutat, que 

serveixin per crear sinergies entre l’àmbit universitari, empresarial, el teixit comercial i la 

ciutadania, tal com s’està fent a Vic, per exemple, amb la seva universitat. Aquests espais no 

cal inventar-los, sinó aprofitar-los. Tenim sòl no urbanitzat a Iveco-Pegaso, a l’entorn del Port 

a la farinera, al Vapor-Gordils, les Caputxines, Can Marfà o l’edifici de l’antiga seu de Caixa 

Laietana, que avui es proposa, etc. Estem d’acord amb la proposta de CIU que, de fet, recull 

gran part de les aportacions fetes pel nostre company Agàpit Borràs, justament exposades fa 

uns dies a la jornada organitzada pel Barcelona-Maresme Business Club. Per tant, estem 

d’acord amb la proposta, però pensem que no hem de donar ni un cèntim a una entitat 

bancària que tant de mal ha fet a la ciutat. El que cal és exigir a Bankia que rescabali la ciutat 

dels perjudicis ocasionats. Hi votarem a favor. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que la proposta de CIU li sembla bé, perquè té tota la lògica: és indecent i insalubre 

la situació en què es troba el solar de l’edifici, la vorera, etc. Per tant, hi votarem 

favorablement perquè hi estem d’acord, però de la part expositiva cal comentar algunes 

coses: En primer lloc, jo no sé quin mal ha fet Bankia a la ciutat, però sí que sé el mal que ens 

ha fet Caixa Laietana. Ara els mals són uns altres, però ens oblidem molt fàcilment de qui va 

ser que va estafar molts avis de la ciutat amb les preferents. És un tema que fa molt de temps 

que em molesta. No m’agrada la diferència entre el tractament mediàtic, i fins i tot polític, que 

s’ha fet de les estafes de Catalunya Caixa i de Bankia, respectivament. Qui va robar els avis 

de la ciutat va ser Caixa Laietana, la nostra entitat bancària. En segon lloc, hem parlat abans 

del tema del Centre d’Acollida d’Animals, i és cert que aquella zona és plena de colònies de 

gats, però això se soluciona controlant-ho i ja hi destinem molts recursos com a Ajuntament. 

En tercer lloc, el que no podem demanar és que ens regalin l’edifici i alhora que tornin els 

diners, perquè probablement els diners que està tornant Bankia són dels actius que s’estan 

venent per poder retornar-ho.  

Finalment, el primer que hem de fer és assabentar-nos bé del que està passant, perquè la 

primera notícia que a mi m’arriba que allà hi estan passant coses no m’arriba per l’Alcalde, 

m’arriba com a membre del Consell Comarcal i em diuen que, fins i tot, hi havia una universitat 

que s’estava plantejant portar alguns estudis a Mataró que no coincideixen amb els del 

TecnoCampus. M’ha estranyat que els companys de CIU no en tinguessin coneixement. 

Abans del Nadal ja m’havia arribat la notícia. És veritat que no se’ns ha explicat res des de 

l’Ajuntament, però allà feia mesos que hi passaven coses. En aquest tema hi hem d’anar tots 

a una i hem de tenir tota la informació per poder decidir què s’hi pot fer i què no s’hi pot fer. 

 

 

 

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

espai és estratègic i molt important per a la ciutat i, per tant, fa molta pena veure’l en aquest 

estat. Jo sempre hi imaginava una residència pública, que també la necessitem i molt, cosa 

que es va aprovar en aquest consistori durant aquest mandat i no n’hem sabut res més.  

Donarem suport a la proposta de resolució, perquè nosaltres també n’havíem parlat amb el Sr. 

Font en converses informals i se’ns han avançat, i tampoc ens sembla malament el que s’està 

plantejant de dotar aquella zona d’espais d’educació per reforçar i complementar el que ja hi 

tenim situat. 
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Val a dir que tenim molts elements per expropiar i des de l’Ajuntament es pot fer, i molt més a 

aquells que ens han fet la vida impossible a molts mataronins, amb les preferents, amb els 

desnonaments, etc. Hem d’anar a negociar per les bones, és clar, però també hem d’anar a 

negociar amb força, contundència i valentia, perquè aquest retorn ens el deuen. No és la 

primera vegada que rescatem els bancs. Allò s’està degradant i s’hi estan produint robatoris, 

és un espai públic que la ciutat necessita. Els espais no són per sempre i si la ciutat el 

necessita per a un major bé comú, potser ja és hora que ens ho plantegem seriosament. És 

hora que mirem els directius d’aquesta entitat bancària als ulls i comencem a exigir el que ha 

de ser nostre, amb la raó que ens dona la urgència i la necessitat. Per tant donarem suport. 

 

 

 

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

Ciudadanía, considera que aquesta és una altra proposta respecte a la qual no s’hi pot estar 

en contra. M’ha semblat una mica electoralista perquè tots sabíem que hi havia algun tipus de 

negociació en marxa. En aquest cas no afavoreix la situació presentar una proposta d’aquesta 

mena quan s’està produint una negociació. Hagués estat millor mantenir una postura més 

discreta. No obstant això, un cop presentada, hi votarem a favor.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, es mostra sorprès pel 

fet que el Sr. Ferrando estigui més assabentat que els altres de temes com són el Port i 

aquesta negociació que està en marxa. Respecte a l’edifici, com sempre, estem debatent una 

cosa diferent de la que s’hauria de debatre. La pregunta que ens hem de fer és: “per què el 

volem?”. Nosaltres pensem que sí que ens seria útil aquest edifici i, per això, als pressupostos 

del 2016, 2017 i 2018 vam presentar una al·legació perquè s’iniciessin aquests converses, 

primer amb el govern mixt de CIU i PSC i després amb el PSC. Per què podria servir? Tenim 

el Mataró 20-22 i les famoses ulleres del 20-22 i tenim tres reptes: ocupació de qualitat, 

igualtat d’oportunitats i la imatge i promoció de ciutat. I tenim el TecnoCampus, però 

necessitem espais per a les empreses d’activitats complementàries que vulguin venir a la 

ciutat. Aquest edifici podria servir per començar a estendre la seu del TecnoCampus arreu del 

territori i cap al Pla d’en Boet. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, anuncia l’abstenció del govern. 

Sí que compartim l’objectiu d’aquesta proposta de resolució, perquè com a govern tampoc 

estem d’acord a mantenir l’edifici inactiu; un edifici que, a més, està en una zona privilegiada i 

a tocar del districte del TecnoCampus. Des de fa mesos, vam veure l’oportunitat que teníem 

d’aprofitar aquest edifici i vam adreçar una carta a Bankia per poder explorar la possible 

cessió gratuïta per 50 anys. A la darrera Junta de Portaveus, l’Alcalde va fer referència al fet 

que s’havien iniciat aquestes negociacions. Com bé saben, és un escrit que es va enviar el 

passat mes d’octubre del 2018 i fa referència al creixement del TecnoCampus i a la possible 

ampliació lligada a projectes empresarials, d’incubació, universitaris, així com el possible 

trasllat dels serveis municipals. En tot cas, tal com es va dir també a la Junta, els farem arribar 

la carta. En aquests moments estem en plenes negociacions, per tant, quan tinguem algun 

resultat el compartirem amb la resta de grups. Insistim en que comprenem la voluntat de la 

resta de grups i els agraïm el suport, però volem posar de manifest que és una acció de 

govern que ja s’està duent a terme i que està en els tràmits habituals de negociació. 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix la 

iniciativa del Sr. Font i també el suport dels grups que hi votaran favorablement. Davant del 

que ha dit la Sra. Moreno, he de recordar que a la Junta de Portaveus l’Alcalde només va fer 

un petit comentari que no crec ni que sentissin la resta de grups i, en qualsevol cas, va acabar 

dient que en parlaríem al ple i no va anunciar ni cap carta ni cap acció. Ho sabem per una 

notícia que ha publicat un mitjà públic, subvencionat per aquesta casa, abans que la nostra 

proposta de resolució. És lamentable que el Sr. Alcalde, abans de presentar la proposta, hagi 

preguntat, sense cap explicació prèvia i després d’aquell mig comentari a la Junta de 

Portaveus, que si la retiràvem. Això l’únic que fa és limitar l’acció dels grups municipals, a 

banda que implica una manca de transparència per part del govern. 

S’han dit moltes coses interessants, però em quedo amb el que ha dit el Sr. Martínez que hi 

hem d’anar a la una, i no com van vostès, i que s’ha d’iniciar un procés participatiu sobre els 

usos. Si tots creiem que és estratègic i important, això s’ha de decidir entre tots i no entre cinc 

regidors en una proposta al ple. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, convidarà el Sr. Fernàndez al seu despatx per 

parlar del malentès. Tinc la convicció que vaig dir una cosa diferent, però és millor parlar-ne 

en persona tranquil·lament. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. 

(2), corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent als regidor/a no 

adscrit/a (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

 

16 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE 

MESURES COMPLEMENTÀRIES PER MILLORAR LA SEGURETAT A 

MATARÓ. 

 

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

Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent: 

“No hace falta explicar la situación de inseguridad que se vive en la ciudad de Mataró y 
consecuentemente la alarma social que está generando. Des del consistorio se ha estudiado 
la situación y se ha dado respuesta a esta problemática. 
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Evidentemente uno de los mecanismos más directos para mejorar la sensación de seguridad 
en la ciudad es aumentar la presencia policial en las calles. También es verdad que tenemos 
la disponibilidad de efectivos que tenemos y que no hay medidas milagrosas, pero este grupo 
municipal asesorado por expertos de la Policía Local propone una serie de medidas dirigidas 
a tener más disponibilidad y más eficacia de los policías que tenemos en plantilla. 

 

Por otra parte, no creemos que tener policías encargándose de la seguridad del ayuntamiento 
menoscabe esa necesidad de más efectivos patrullando, y por el contrario la imagen que 
proyectamos es mucho más institucional el tener policías municipales que seguridad privada. 
La razón que esgrimimos de que esta medida no afecta a la disponibilidad de policías de 
patrulla es que este es un puesto de trabajo de segunda actividad, y la segunda actividad no 
está vinculada sólo a la edad si no a otros perfiles de incapacidad parcial que creemos 
positivo se mantengan en plantilla en estas actividades.  

 

Respecto a las medidas que pueden ayudar a mejorar la eficacia de la policía local serían dos:  

1. Estudiar la incorporación, como ya existe en otros municipios, de la figura del Agente 
Cívico que se podría utilizar en muchas acciones que ahora desarrolla la policía local, 
como por ejemplo la presencia de las entradas y salidas de los colegios, y otras que 
pudiéndolas hacer Agentes Cívicos liberarían horas de trabajo de la Policía Local. 

 

2. Estudiar la sustitución de la en la mayoría de casos posibles de policías destinados a 
trabajos administrativos por técnicos administrativos, esta labor liberaría bastantes 
puestos de trabajo. 
 

 
Es por todo ello, que el grupo Municipal de Ciutadans Mataró-Partido de la Ciudadanía 
propone al Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Apostar por el mantenimiento de la Policía Local en el trabajo de mantener la 
seguridad en el ayuntamiento y no desechar las posibilidades de tener policías en segunda 
actividad. Valorando el capital humano que supone los policías en segunda actividad. 
 
SEGUNDO: Se estudiará la posibilidad de incorporar Agentes Cívicos a muchas tareas que 
realiza la policía y que lo pueden realizar por ley.  
 
TERCERO: Se estudiará la posibilidad de sustituir el mayor número posible de puestos de 
trabajo de perfil administrativo por técnicos administrativos en vez de policías.” 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera que aquesta proposta és electoralista. Fa ben poc 

vam aprovar una declaració institucional en aquesta matèria i el govern ja està duent a terme 

un seguit de mesures. En tot cas, si no les compleix, el que farem serà fiscalitzar aquesta 

absència del compromís adquirit. A més, a la part expositiva de la proposta ja es diu que s’ha 
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donat resposta a tota aquesta problemàtica. D’altra banda, tenim dubtes sobre el que 

proposen els acords i que impliquen una modificació de la relació dels llocs de treball, perquè 

això es gestiona a través d’uns mecanismes de negociació amb els sindicats i amb el govern. 

Per tots aquests motius, nosaltres no donarem suport a la proposta. 

 
 

 

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

que a la passada Junta de Portaveus el seu grup va presentar una declaració institucional, 

una proposta contundent en aquesta matèria, per fer front a la delinqüència creixent a la 

nostra ciutat, ja que des de l’àmbit local no disposem ni dels mitjans ni de les infraestructures 

per dur a terme un operatiu policial que realment posi fre als problemes d’inseguretat.  

A la nostra proposta demanàvem requerir al jutjat corresponent i a les forces de seguretat que 

coordinessin un operatiu contundent per a la seguretat ciutadana, organitzant una sèrie de 

batudes i registres als sospitosos, així com en habitatges, bars i locals freqüentats per 

delinqüents i traficants. El grup de Ciutadans, però, va manifestar el seu rebuig a la nostra 

proposta. És cert que després no es va poder votar perquè CiU i ERC van presentar una 

esmena a la totalitat que va prosperar, i es va provocar que se silenciés la proposta i totes 

aquelles persones de la ciutat que són víctimes de la delinqüència. I ara, vostès, ens 

presenten una fal·làcia de proposta per obtenir protagonisme en aquesta qüestió. A més, 

vostès saben molt bé que les mesures que proposen no frenaran realment la delinqüència. A 

la dècada dels 80, quan Mataró estava sumida en una onada de delinqüència i era l’època del 

Vaquilla, del Torete, etc.,  es va posar fre a la violència, tal com m’han explicat, amb operatius 

policials contundents, coordinats amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. No es tracta de buscar 

millores en matèria de seguretat ciutadana a nivell estètic. Finalment, vull destacar unes 

declaracions que va fer el propi portaveu de Ciutadans al programa “El Mirador” de Mataró 

Audiovisual respecte als problemes d’inseguretat a la ciutat. Vostè em va criticar dient que és 

evident que els vídeos virals que jo he fet a les xarxes socials han posat d’actualitat aquest 

tema i que li feia vergonya que “grupúsculs” com el meu facin això. I avui es presenta aquí al 

ple presentant aquesta proposta de resolució. Jo parlo amb valentia i sinceritat dels problemes 

que hi ha a la ciutat, perquè hi ha representants que no són valents de dir les coses com són, 

com és el cas avui del Sr. Ferrando. Per tot plegat votarem en contra de la proposta.  
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

considera que la proposta de Ciutadans té molts punts contradictoris. Ells proposen una sèrie 

de mesures per ajudar a millorar l’eficàcia de la Policia Local, una eficàcia que ells entenen 

que passa per augmentar la disponibilitat dels efectius. Fins aquí ho trobaríem bé, però no 

augmenta el nombre d’efectius sinó que disminueixen les tasques i amb el sobrant amplien el 

suport de la seguretat. És una mica rebuscat. Ho fa perquè a l’acord segon diu que s’estudiarà 

la incorporació d’agents cívics a moltes tasques que desenvolupa ara la Policia Local, com ara 

controlar les entrades i sortides de les escoles. En aquest punt, hem de ser molt curosos 

perquè aquestes tasques que farien els agents cívics s’han d’ajustar a una normativa de 

seguretat, perquè, en el fons, estàs posant al treballador en una inseguretat jurídica que no 

ets pot permetre. A més, l’agent cívic cobra molt menys i, per tant, no ens agradaria que això 

obrís una porta a una major precarització dels llocs de treball. En tercer lloc, també hi ha el 

tema de la formació. A l’Escola de Policia de Mollet, Policia Local i Mossos d’Esquadra reben 

la mateixa formació, regulada, però, en canvi, nosaltres com formaríem aquests agents cívics? 

Vindrien a ser com els antics agutzils, que feien bàsicament tasques d’informació, però les 

funcions policials tenen més a veure amb la seguretat i la mobilitat. Per tant, a l’hora de les 

sortides dels col·legis, s’han de dur a terme més aviat tasques de prevenció de riscos del 

trànsit, que no són pròpies dels agents cívics. També es parla de la possibilitat d’incorporar 

tècnics administratius que substitueixin els policies destinats a treballs administratius, però 

aquí s’ha de veure molt clarament quin és l’envelliment de la plantilla, les situacions 

d’incapacitat laboral temporal o de les dones embarasses. Nosaltres no ho acabem de veure. 

Finalment, al punt primer es diu que s’ha de valorar la possibilitat de tenir policies en segona 

activitat. Tothom sap que això passa quan s’assoleix una certa edat, o bé quan una persona té 

alguna minva física o psicològica. Per tant, s’ha de tenir una segona activitat que està 

relacionada amb tasques més administratives o amb tasques operatives de les quals et pots 

deslliurar (no fer nits o patrulles al carrer). I tenen tot el dret a tenir aquesta segona activitat. 

 

 

 

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

al Sr. Ferrando que arriba un mes tard, perquè els experts policials als quals fa referència ja 

s’han vist amb la majoria de grups. El passat ple nosaltres vam presentar un prec, que el 

govern va acceptar, en què demanàvem que s’optimitzés l’organització i el servei de la Policia 
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Local, perquè hi hagués més presència policial al carrer, i s’hi incloïen aquestes mesures a les 

quals vostè fa referència. El problema es que vostè no s’atreveix a dir les coses pel seu nom. 

En el programa al qual ha fet al·lusió la Sra. Lora el Sr. Ferrando es va referir al grup de 

Plataforma per Catalunya i al grup del PP dient que sentia vergonya aliena que algú parlés de 

seguretat, i nosaltres, la Sra. Lora i jo mateix, no vam tenir la possibilitat de rèplica. Tots ens 

mereixem una mínima cortesia. Sr. Ferrando, jo sento vergonya aliena pel fet que vostè porti 

aquesta proposta aquí després d’haver dit que aquest tema es treia per fer electoralisme. Jo 

estic convençut que vostè hi posa bona voluntat, però no és de rebut que ara ens demani que 

li ho votem favorablement. En aquest tema no anem bé. Si vostè té un problema, no ens el pot 

traspassar. El que no es pot és ser liberal al matí, socialdemòcrata a la tarda i conservador a 

la nit, en temes de seguretat, per quedar bé amb tothom. Per tot plegat, votarem en contra.  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu a la Sra. Lora que a 

Cirera hi havia hagut el delinqüent conegut com Cabrero, llegendari. I que la delinqüència es 

va acabar bàsicament perquè molts d’aquests delinqüents van morir per culpa de les drogues. 

Van ser anys molts durs, però ara la droga ha tornat als carrers i cal que ens hi posem per fer-

hi front. Volem evitar que la història es repeteixi. D’això en vam parlar fa pocs plens. Vam 

presentar una declaració institucional que va ser conjunta, on nosaltres vam parlar de 

prevenció, de policia de proximitat, etc. Recentment, també vam posar sobre la taula la tasca 

que fa la policia a la porta de l’Ajuntament, per exemple, i es va debatre la possibilitat de 

replantejar-nos-la. Però està bé que totes les feines d’aquest estil ofereixin tasques que no 

impliquin tanta forma física per poder recol·locar-hi la gent que se’ns fa gran o que agafa una 

baixa o que se’n posa malalta. Aleshores, eliminar aquesta possibilitat a nosaltres ens fa por.  

Entenem que la intenció és bona i crec que la preocupació és legítima, però és una proposta 

que arriba tard, que està fora de lloc i que no està ni concretada. Per tant votarem en contra. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda també que al 

darrer ple ja es van recollir algunes propostes relacionades amb aquest tema. Fa setmanes 

que la Junta de Portaveus va fer una declaració conjunta, arran dels successos passats, fent 

èmfasi en què la seguretat és un dret, etc., i vam quedar, si no recordo malament, que no en 

faríem electoralisme. Estic segur que el grup que proposa aquest tema ho fa amb la millor de 
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les intencions, però així no se soluciona la problemàtica de la seguretat. Cal treballar-ho més 

a fons conjuntament i pactar programes més globals, en lloc de debatre-ho aquí al ple 

públicament. Per això, nosaltres hi votarem en contra. 

 

 

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

que podria estar d’acord amb el que diu la proposta sobre millorar l’eficàcia de la Policia Local, 

perquè l’agent cívic, i no som els únics, els hem portat en repetitius programes electorals. I 

respecte a la segona mesura, nosaltres vam fer una pregunta per escrit demanant com es 

distribueixen els diferents efectius de la Policia Local, pensant en això que vostè proposa.  

Però hi votarem en contra perquè la Junta de Portaveus va aprovar una declaració 

institucional, on ens vam poder posicionar set dels nou grups, i després al ple següent es va 

aprovar una proposta de resolució de VOLEMataró també en temes de seguretat, n’hi va 

haver una altra de la CUP que ho complementava amb temes socials i també tenim el prec 

presentat pel PP. Lamento, Sr. Ferrando, no poder votar-li la proposta favorablement. 

    

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

recorda també que als dos plens anteriors hi ha hagut precs o propostes que anaven en la 

línia de reorganitzar la Policia Local per millorar-ne l’eficàcia. Vaig dir, en tots dos casos, que 

quan presentem una proposta de reorganització i modificació de llocs de treball, per donar 

resposta a les necessitats actuals de la seguretat pública a Mataró, no faríem res sense la 

informació, la negociació i el consens de la representació dels treballadors i dels grups 

municipals. No es poden prendre segons quines mesures, en temes de seguretat, si no hi ha 

un gran consens. Podem estar a favor o en contra que hi hagi seguretat privada a l’edifici de 

l’Ajuntament, però si no hi ha consens serà que no. 

Avui al ple hem aprovat els pressupostos, però fins demà cap de les propostes serà possible, 

perquè sense pressupostos no podem cobrir les places vacants de Policia Local, ni contractar 

agents cívics, ni augmentar la plantilla d’administratius per substituir policies amb funcions 

administraves, ni ampliar o modificar el personal civil de la centraleta, ni contractar seguretat 

privada. És a partir de demà que ens toca fer propostes, parlar amb tots els grups i trobar 

fórmules que estan a l’aire encara davant la dificultat de generar recursos policials, perquè el 

procés per tenir un policia al carrer triga dos anys. Per això, el mateix conseller Buch està 
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parlant de seguretat privada, de càmeres de vídeo, etc. Però tot això ho hem de parlar entre 

tots. El dia 19 de març a la CIM d’Espais Públics comentaré totes les propostes que tenim ja 

mig avançades. En aquest punt nosaltres ens hi abstindrem. 

 

 

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

Ciudadanía, considera que no ha explicat prou bé la proposta. La nostra proposta no pretenia 

trencar consensos i estem a favor, evidentment, de la declaració institucional. L’únic que 

preteníem era traslladar les mesures que ens han proposat des de la Policia, pensant en què 

fossin mesures complementàries a més a més d’altres mesures que estan per estudiar. 

M’hagués agradat que s’hagués entès millor. De tota manera, el tema el tenim sobre la taula i 

s’ha d’estudiar per poder aconseguir més presència policial al carrer. Respecte als grups de la 

dreta, entenc que potser no els han agradat les meves crítiques. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

Vots en contra: 18, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als 

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

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés (1). 
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17 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA 

CONCRECIÓ I DESPLEGAMENT DE LES MESURES DE FOMENT I 

AJUT PER AFAVORIR MILLOR LA REHABILITACIÓ I APROFITAMENT 

DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT. 

 

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

Popular, presenta la proposta de resolució següent: 

 

“En el preàmbul de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, es diu: ”El 
patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una 
col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, el 
creixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural, és una de les 
obligacions fonamentals que tenen els poders públics. La Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 9 de l’Estatut de Catalunya, i sens prejudici de les competències que l’article 
149.1.28 de la Constitució assigna a l’Estat, té competència exclusiva en aquesta matèria. 
L’Administració local de Catalunya, d’acord amb la legislació local i amb aquesta Llei, 
assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les 
seves competències.” 
 
A Mataró tenim la sort de comptar amb un patrimoni arquitectònic d’un gran valor i que és 
testimoni molt preuat de l’existència humana al nostre territori, essent un element de cohesió 
social i de referència per activitats culturals, econòmiques i turístiques. 
 
Elements com xemeneies, fortificacions, masies, vil·les romanes, cases de cós, palauets, 
naus industrials i elements que mostren l’evolució de la indústria mataronina des dels forns 
romans fins a les fàbriques tèxtils, passant pels edificis testimoni de l’economia cooperativa i 
social, formen part d’aquest patrimoni.   
 
Mataró compta amb el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic 1999, que contempla mesures 
de foment, tant ajuts municipals com ajuts d’altres administracions, per a la conservació i 
rehabilitació.  
 
Però entenem que aquestes mesures ni es concreten, ni s’han desplegat ni tampoc s’han 
establert uns terminis per assegurar el seu compliment. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els 
acords següents: 
 
Primer.-  Acordar destinar una partida pressupostària anual per a la conservació i 
manteniment del patrimoni catalogat. 
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Segon.- Establir exempcions i bonificacions tributàries perquè els propietaris puguin fer front a 
aquestes mesures. 
 
Tercer.- Que es facilitin els tràmits, tan a nivell físic com digital, perquè la ciutadania i les 
entitats puguin informar sobre situacions de degradació i risc dels diferents elements 
arquitectònics de la ciutat. 
 
Quart.- Establir terminis clars de seguiment i resposta de totes les incidències i actuacions 
relatives al patrimoni. 
 
Cinquè.- Revisar les cessions d’ús dels espais patrimonials públics i obrir un debat per donar-li 
un ús més social i inclusiu i arrelat al territori.” 

 
 
 
 
El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, en primer lloc, troba bé que el patrimoni 

s’hagi de reparar, mantenir, etc., però els carrers estan polititzats i només cal veure com ens 

ha deixat la politització la façana de l’Ajuntament. Crec que sí que cal un pla de manteniment, 

però també sentit comú d’urbanitat. El que vostè ens proposa és destinar unes partides 

pressupostàries per conservar el patrimoni, per a bonificacions, etc., i això requereix uns 

diners que no sé si aquest equip de govern té previstos per realitzar aquests tràmits. Per tant, 

el meu vot s’ajustarà al sentit de vot del govern.  

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que si 

ella formés part del govern municipal, votaria en contra d’aquesta proposta i demanaria al grup 

proposant que s’esperés un any perquè es pugui abaixar l’elevat endeutament municipal. Però 

veient l’alegria amb la qual el govern va prometent coses als diferents actes i aprovant 

propostes sense estudiar-ne els costos econòmics, nosaltres ens hi abstindrem. 

 

 

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

troba que la proposta és assenyada, en principi. No tindria cap problema a aprovar-la si no fos 

perquè el punt 5è em fa venir al cap qüestions passades com Can Fàbregas, el xantatge que 

s’ha fet a la ciutat amb el Catàleg de les masies o una proposta vostra més antiga en què es 

parlava d’una masia catalogada, d’una torre a prop de la riera d’Argentona... El Sr. Paramés té 

bona part de raó. És una proposta que m’agrada, però els antecedents i el currículum de la 

CUP fa que ens posem en guàrdia i és per això que ens hi abstindrem. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, subscriu les paraules del Sr. López. La proposta té una part que és molt 

interessant i que podríem compartir, però el punt 5è ens fa saltar les alarmes. Jo encara no 

m’hi vull posicionar i esperaré a veure què hi diu el govern. Però si finalment el govern hi votés 

favorablement, nosaltres ens hi abstindríem. 

 

 

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

favorable a la proposta de la CUP. La considerem necessària i, a més, és important. Es veu 

que és important quan polítics de diferents colors la veuen positiva i se senten interpel·lats. 

M’hagués agradat presentar-la a mi, fins i tot, perquè sempre hem pensat que protegir el 

patrimoni, cuidar-lo i rehabilitar-lo ha de ser una tasca que estigui a l’agenda de qualsevol 

ajuntament. Malauradament, aquest Ajuntament no ho té a l’agenda, tal com hem vist amb la 

casa natal de Puig i Cadafalch, amb Can Fàbregas i en molts altres processos. És un 

ajuntament que es va encegar amb l’urbanisme i amb l’ambició i ens ha portat on som. 

Nosaltres hi votarem a favor. 

  

 

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

vot favorable, perquè comparteix molt àmpliament la part expositiva de la proposta. El 

patrimoni arquitectònic és un actiu que hem de preservar perquè és un llegat que hem rebut i 

l’hem de poder oferir a les generacions futures en el millor estat possible. Quan hem tingut 

responsabilitats de govern, sempre ho hem procurat fer i, només a tall d’exemple, vull recordar 

que vam arreglar l’edifici de la Presó, vam proposar —i ara s’estan fent les obres— d’arreglar 

el Cafè Nou, vam buscar els mitjans necessaris per restaurar i posar en valor la capella dels 

Dolors, vam apuntalar la nau del Vapor-Gordils, vam fer tot el possible per poder recuperar la 

nau de Can Fàbregas —tot i que ha estat una feina que potser no es podrà dur a terme—, 

vam ajudar a totes les investigacions per trobar aquests hipogeus que diuen que hi ha sota la 

plaça Gran, etc. Per tant, el nostre grup està preocupat pel patrimoni. No sé quina resposta 

donarà el govern, però el que sí que he de lamentar és que davant d’una proposta com 

aquesta la regidora responsable hagi arribat en les últimes intervencions i s’hagi perdut tot el 

que hem dit tots els regidors sobre aquest tema.  
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

comença dient que estaria molt bé tenir partides dedicades exclusivament al manteniment, el 

que seria el Pla Director de Protecció del Patrimoni Històric, però aquest Ajuntament en 

mandats anteriors va fer un esforç per conservar un patrimoni municipal que en gran part 

forma part del deute actual de PUMSA. Tot s’ha de dir, i gran part del deute de PUMSA ve 

donat per la preservació d’un patrimoni que és car pel fet d’haver incorporat al seu catàleg 

molts dels equipaments que hi ha. I molts encara no tenen un pla director d’usos i és 

imprescindible tenir-lo perquè hi ha elements que encara estan per desenvolupar, com la nau 

Vapor-Gordils, la Farinera, etc. Mentrestant, cada any destinem diners a aquest patrimoni 

municipal en reparacions, millores, etc. Ara mateix acabem d’aprovar un pressupost en què hi 

ha partides per a la xemeneia de la Tíntex, per a la Presó, per a l’accessibilitat d’equipaments 

culturals, Can Marfà, el Cafè Nou, la Torre Llauder i totes les subvencions que hem demanat 

en temes culturals per a edificis. D’alguna manera, ja s’està fent. No hi ha una partida 

específica, però cada any hi fem importants inversions. Pel que fa a les subvencions, anem 

renovant any rere any un reglament de concessió d’ajuts per a la realització d’obres de 

rehabilitació en habitatges i restauracions i de conservació de béns catalogats que, quan 

aprovem les ordenances cada any, recollim el 100% de les possibilitats que ens dona la llei. 

Concretament, sobre l’ICIO arribem a bonificar fins al 95%, sobre l’IBI també bonifiquem en 

alguns casos fins al 95%, sobre les plusvàlues també subvencionem...  

Tot és millorable, però és un àmbit en el qual aquest Ajuntament i aquesta ciutat ha fet molts 

esforços i els continuarà fent. I és veritat que seria bo comptar amb partides per al patrimoni, 

igual que s’ha fet amb partides per asfaltar, arreglar voreres, millorar accessibilitats... No 

obstant això, ja s’hi està invertint i per això ens hi abstindrem. El que acabem d’aprovar 

demostra que aquest Ajuntament està apostant pel patrimoni. 

 

 

 

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

que la proposta és la que és i no pretenia res més que allò que es diu, i proposa treure el punt 

5è si és allò que els fa dubtar. Agraeix el suport dels grups que hi votaran a favor. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de Resolució, 

amb l’acceptació de suprimir el punt cinquè de l’acord. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

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

membres del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. 

(2), corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita Sarai Martínez (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit 

Víctor Paramés (1).   

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 18 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MILLORI 

L’ENLLUMENAT I LA SEGURETAT DEL SOLAR CONTIGU A L’ERMITA 

DE SANT SIMÓ UTILITZAT PER VEÏNS DEL BARRI DE L’HAVANA 

COM A APARCAMENT.  

 

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

presenta la pregunta següent: 
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“Hem mantingut una reunió amb veïns del Barri de l’Havana que viuen a la zona més propera 
a Sant Simó, que ens han informat que hi ha hagut algun intent de robatori i ensurt quan 
després d’aparcar el seu cotxe al solar contigu a l’Ermita de Sant Simó s’han trobat amb 
persones que no eren conegudes i amb una actitud agressiva i que en ells els generava 
inseguretat. Fins i tot se’ns refereix que aquesta actitud era pitjor quan qui aparcava el cotxe 
era una dona. 
 
Aquests dies hem parlat molt de seguretat, fins i tot hem acordat que la millora de l’il·luminació 
dels espais públics són una bona manera de millorar la sensació de seguretat de l’espai públic 
i especialment rellevant quan es tracta d’assegurar aquest espai contra actituds masclistes. 
 
Desconeixem a qui pertany la propietat d’aquest solar però el que és cert és que actualment 
és un espai d’ús públic i que des de l’administració hem de fer més segurs aquests espais. 
És per això que presentem els següents Precs: 
 
- L’Ajuntament de Mataró millorarà l’il·luminacio del solar que hi ha al costat de l’Ermita de 

Sant Simó per tal de millorar la seguretat de les persones que el fan servir com a 
aparcament, de manera immediata si és de propietat municipal, o acordarà aquesta 
actuació amb els propietaris del mateix per tal de poder instal·lar uns punts de llum i 
garantir la integritat de les persones que aparquen en aquest espai.” 

 
 

 

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

municipals i Sostenibilitat, aclareix que el solar és de titularitat privada. El que farem és posar-

nos en contacte amb el titular del solar per acordar les mesures que vostè proposa. Per tant, 

acceptem el prec amb l’esperit de millorar-ne l’enllumenat. Sap molt bé que fa poc vam 

presentar el Pla Director d’Enllumenat, que consisteix a millorar la seguretat als nostres 

carrers, a part de l’impacte mediambiental que té, amb la intenció de continuar millorant 

espais d’aparcament que tenim a la ciutat, com vam fer a la Ramon Berenguer, al triangle 

Molins, a l’aparcament de Salesians, etc. Recordo també que la setmana passada vam fer la 

primera Marxa Nocturna, amb la Sra. Merchán i alguns tècnics de la casa i del Consell 

d’Igualtat, precisament per detectar punts crítics dels carrers del centre de la nostra ciutat on 

l’enllumenat pot millorar-ne la seguretat des d’una perspectiva de gènere. Seguirem treballant 

en aquesta línia. 

 

 

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

agraeix la resposta i demana que això s’abordi amb la màxima celeritat. D’altra banda, 

considero que, amb tota la informació que l’Ajuntament té de la ciutat, no crec que sigui 
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necessari fer aquest tipus de marxes per abordar aquestes qüestions. Per conscienciar sí, 

però no ens calen per saber quins punts necessiten més il·luminació.  

 

 

 

19 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL TRÀNSIT RODAT AL 

CARRER SANT PERE   

 

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

Ciudadanía, presenta el prec següent: 

 

“Hemos recibido la demanda de vecinos de la Calle Sant Pere en el sentido de la repercusión 
que tiene a todos los niveles un tráfico tan elevado por esta calle que por un lado es una calle 
estrecha y por otro se está utilizando como una vía fundamental del eje de comunicaciones. 
 
Evidentemente la solución a la Calle Sant Pere vendrá determinada por el conjunto general 
que representa el Plan de Movilidad, no obstante creemos que de forma urgente se tienen que 
hacer intervenciones sencillas para minimizar los problemas actuales. 
 
Uno de los problemas fundamentales es que existe un semáforo para regular el tráfico entre el 
Camí Ral y la Calle Sant Pere y lo que genera como consecuencia indeseada es que los 
automóviles que suben por la Calle Sant Pere aceleran al ver el semáforo en verde, con lo 
cual además de mucha circulación en una calle estrecha, la velocidad del tráfico es 
inadecuada creando graves problemas de seguridad, ya que además confluye que hay un 
colegio en dicha calle. 
 
De forma urgente y mientras que se implementa el plan de seguridad creemos que se 
deberían hacer un par de intervenciones, que tiene un coste absolutamente marginal, y que 
serviría para disminuir la velocidad por la que se transita por dichas calles que es poner dos 
badén en dicha vía.  
 
Por ello presentamos este ruego para que nos sea contestado en el Pleno con las diferentes 
cuestiones: 
 

1. ¿Son conscientes de los problemas que se genera en la Calle Sant Pere? 
2. ¿No creen que si se pusiera dos badenes, es decir, se invirtiera la probabilidad de uso 

de la calzada en la esquina de la Avenida Maresme y la Calle Colón ya sería suficiente 
para bajar la velocidad de circulación, ya que la otra alternativa de poner un semáforo 
en la calle Colón lo que genera es tener coches al ralentí con lo que los niveles de 
óxido nitroso en una calle tan estrecha se disparan? 
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3. ¿Cómo opinan sobre los dos badenes que solicitamos con urgencia?” 
 
 
 
 

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

explica que tots els problemes derivats dels riscos del trànsit al carrer Sant Pere els coneixem: 

han vingut aquí els veïns i ens hem reunit amb la Direcció i amb l’AFA del col·legi. La primera 

mesura que van adoptar, al final del curs passat, va ser començar a posar alguns dies 

protecció escolar. Els tècnics de mobilitat han fet diferents estudis i simulacions de què 

passaria amb un tall sencer, amb un tall parcial del carrer, amb reforç de senyalització, etc. 

Aquesta mesura concretament de posar bandes també és una possibilitat. Per tant, li dic que, 

si és una de les mesures que proposen els tècnics, segurament és farà.  

De moment, el tema de fer la protecció escolar voluntària ja ha estat acceptada per l’AFA amb 

armilles, senyals i tanques, i qualsevol proposta provisional que es pugui fer l’adoptarem, però 

al final el que s’ha d’estudiar és tot el conjunt, perquè aquests carrers tan estrets del centre, 

però també dels barris, necessiten una solució més definitiva i, en aquest cas, passarà per fer 

l’escola i treure d’allà el col·legi que està en precari. Però sí, segurament ho farem. 

 

 

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

Ciudadanía, agraeix la resposta. Del que es tracta ara és de reduir la velocitat de pas i no 

augmentar els nivells de contaminació. I evidentment això requereix una solució més global 

que s’ha d’articular a través del Pla de Mobilitat. 

 

 

 

20 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL DIA 

MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN.   

 

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

la pregunta següent 
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“En el ple de juliol de 2018 des de el meu grup vam presentar un prec per instar a l'Ajuntament 
de Mataró a què celebres el Dia Mundial del Síndrome de Down que és el 21 de Març. 
 
En aquell prec demanàvem el següent: 
 
-  l'Ajuntament de Mataró a partir del pròxim any 2019 celebrarà el dia Mundial de la 
síndrome de Down, sobretot col·laborant amb les diferents entitats que tenim a la ciutat i 
treballen en torn aquest col·lectiu. I fent visible quelcom a la façana de l'Ajuntament. 
-  L'Ajuntament de Mataró buscarà la fórmula per fer més visible aquest col·lectiu, no 
només en el Dia Mundial de la Síndrome de Down, sinó durant tot l'any. 
 
Vam obtenir en el si d'aquell ple la resposta de què l'Ajuntament de Mataró participa 
mitjançant algunes entitats de la ciutat en torn alguns dies mundials. I ens van proposar que 
les accions que es feien des de l'Ajuntament continuessin amb col·laboració i el suport de les 
campanyes que ja organitza el teixit associatiu. Ens van contestar també que el prec que els 
presentàvem la treballarien amb les entitats que ja estan treballant enfront això. 
 
És per això, que tenint en compte a la proximitat d'aquest dia mundial, els volem preguntar el 
següent: 
 
1.- Què és el que té pensat fer l'Ajuntament com administració local enfront del Dia Mundial de 
les persones amb síndrome? Penjarà quelcom a la façana de l'Ajuntament?” 
 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, explica que l’Ajuntament col·labora amb les entitats 

socials en el marc del Pacte del Tercer Sector en les campanyes de sensibilització per la lluita 

contra l’estigma i la garantia d’igualtat d’oportunitats per a les persones. Justament el darrer 

plenari, atès el volum de commemoracions, vam estar parlant d’escollir dates concretes que 

puguin aixoplugar diferents col·lectius per donar major visibilitat. Pel que fa a la 

commemoració del Dia Mundial de la Síndrome de Down, l’Ajuntament ha contactat amb la 

Fundació Maresme, com a entitat referent de les persones discapacitades intel·lectuals, i 

aquesta ens trasllada, des d’una profunda reflexió, que celebrar una discapacitat concreta 

deixa arraconades una llarga llista de persones amb diferents discapacitats intel·lectuals, com 

ara l’autisme, la síndrome d’Asperger, la síndrome de Rett... Aquest fet fa que la Fundació 

Maresme commemori el dia 3 de desembre com a Dia Internacional de la Discapacitat 

Intel·lectual, en col·laboració amb l’Ajuntament. Tanmateix, sí que farem una acció des dels 

perfils oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament, en què es farà una piulada i posts fent 

referència al Dia Mundial de la Síndrome de Down i fent servir etiquetes utilitzades per 

commemorar el dia. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, agraeix 

l’acció que vol dur a terme l’Ajuntament, tot i que ella hagués preferit enfocar-ho més cap a 

alguna activitat esportiva, cultural o musical, o fins i tot organitzar alguna conferència al 

plenari amb testimonis de persones amb síndrome de Down que ens puguin traslladar les 

seves experiències vitals, com ara el de Pablo Pineda, mestre i actor amb aquesta síndrome. 

 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, respon a la Sra. Lora que portarà les seves aportacions al 

Pacte del Tercer Sector per tenir-les en compte. 

 

 

 

21 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE 

L’APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PERQUÈ MATARÓ 

DESTINI UN 30% DELS HABITATGES D’OBRA NOVA I DE GRANS 

REHABILITACIONS DE VENDA O DE LLOGUER A HABITATGE DE 

PROTECCIÓ OFICIAL.  

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“Al Ple Municipal del 4 d’octubre del 2018 els grups municipals d’ERC-MES i d’ICV-EUiA, amb 
el suport del grup municipal VOLEMataró i de les regidores no adscrites Sarai Martínez Vega i 
Anna Maria Caballero Sancho, vam presentar una proposta de resolució per facilitar 
l’ampliació del parc públic d’habitatge. La proposta de resolució es va aprovar amb 21 vots 
favorables, 3 en contra i 3 abstencions.  
 
El 18 de desembre passat, juntament amb el Portaveu del grup municipal d’ERC-MES, el Sr. 
Teixidó, vam entrar per registre un prec per tal que s’apliquessin els acords que recollia la 
Proposta de Resolució aprovada, que recordem que són:  
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1. L’Ajuntament de Mataró tramitarà les modificacions legals necessàries per tal que es destini 
un 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions (superiors a un sostre urbanístic 
a determinar), de venda o de lloguer, a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici.  
2. L’Ajuntament de Mataró establirà les exempcions corresponents per totes aquelles 
operacions de compra de solars i presentació de llicències efectuades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor (en el seu cas) de la normativa. També caldrà estudiar específicament tots 
aquells espais de transformació que ja tinguin fixats percentatges d’habitatge amb protecció.  
3. L’Ajuntament de Mataró ajustarà les modificacions legals oportunes en base al dictamen de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.  
4. Per tal d’avaluar i fer el seguiment d’aquestes iniciatives, s’utilitzarà la Comissió Mixta de 
Desnonaments, donat que està conformada per tots els actors socials i econòmics de la ciutat 
que centren la seva activitat amb l’habitatge.  
5. L’Ajuntament de Mataró habilitarà les vies necessàries per gestionar els habitatges de 
protecció oficial i per fixar-ne els topalls màxims de venda i lloguer, d’acord amb el registre 
públic de sol·licitants d’habitatge protegit i amb les prioritats que estableixin les Taules 
d’emergència. Així mateix, també posarà les mesures necessàries per controlar la 
compravenda dels habitatges de protecció oficial a fi de garantir que no seran usats per 
especular.  
 
Degut a la falta de resposta del Govern.  
 
Degut a la importància i afectació que té un canvi normatiu com el que es planteja a la 
proposta de resolució.  
 
Degut a la necessitat d’actuar amb celeritat i rigor a l’hora d’aplicar aquest canvi normatiu.  
 
Degut a tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA PREGUNTA:  
 
-  Quan té previst el Govern Municipal tramitar les modificacions legals per tal que es 

destini el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de 
lloguer a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici?”  

 

 

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

Salut Pública, Consum i Gent Gran, recorda que es van comprometre a impulsar aquesta 

proposta i s’està fent. No obstant això, demano disculpes per no haver posat en situació 

prèviament els grups que van presentar-la. Cal tenir en compte que estem parlant d’una 

modificació de planejament que té un termini d’execució llarg i requereix una fase de 

preparació i d’estudi llarga, especialment si tenim en compte que és un projecte no planificat i 

que se suma a la càrrega de treball que ja tenen els equips tècnics. Una modificació de 

planejament com la que es planteja requereix que estigui molt ben fonamentada i estudiada. 

Fins al moment, el que s’ha fet és estudiar en profunditat la mesura aprovada per l’Ajuntament 

de Barcelona, plantejar de quina manera pot ser transposada a la ciutat de Mataró de forma 
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coherent amb la nostra estructura urbana, establir els requeriments en termes de 

documentació i estudis previs necessaris per a la tramitació, a més dels estudis preceptius i 

informe jurídic, memòria social, informe mediambiental... En el cas de Mataró, és necessària, 

a més, una avaluació de l’impacte i un annex al Pla Local d’Habitatge que integri l’actuació. 

També cal valorar la disponibilitat de dades i la possibilitat d’explotar-les.  

Hem cercat els recursos per poder encarregar alguns dels treballs necessaris, en concret, un 

estudi sobre el potencial de la mesura, que es considera fonamental per justificar-ne la 

necessitat, i s’ha treballat amb la UPC els requeriments d’aquest estudi. A diferència de 

Barcelona, on hi ha molts processos de reconversió, totes les grans obres de Mataró avui dia 

provenen de sectors de planejament que ja han fet aquestes reserves. Per tant, encara que 

tinguéssim la mesura aprovada no se’ls aplicaria, ni aquí ni a Barcelona. Si tenim en compte, 

a més, que les obres en sòl urbà són de petites dimensions, a Mataró la mesura tindria un 

impacte molt limitat o nul a curt termini. És una mesura que pensa en el llarg termini i en les 

zones més denses de la ciutat. 

L’Alcalde mantindrà properament una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat per 

parlar d’aquesta mesura, entre d’altres temes que ens preocupen. Recordar que la Generalitat 

demana seguretat jurídica i viabilitat econòmica en aquesta implantació. Finalment, els faré 

arribar les diferents accions que s’han estat treballant fins al moment i seguim. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, li accepta les disculpes. No obstant això, un cop aprovada la 

proposta de resolució, amb 21 vots a favor, i acceptada pel govern, demanava un retorn en 

lloc i forma de manera adequada. No ho han fet, una vegada més, i em temo que això durarà 

més que el tema de la gossera i no ho tindrem fins a finals del mandat 2023. Si més no, 

encara que no es puguin aplicar les mesures per determinades causes, si ho tenim fet, ho 

tindrem avançat. De moment, accelerem i enllestim la feina, perquè hi ha molta gent 

necessitada d’habitatge en aquesta ciutat i nosaltres no tenim la capacitat per comprar tot 

l’habitatge que voldríem. 
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22 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ S'ESTENGUIN LES AJUDES A 

LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS A ALTRES BARRIS DE MATARÓ A 

MÉS D'AQUELLS IMMERSOS EN LA LLEI DE BARRIS. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“El crecimiento demográfico (exponencial) de los años 60-70 está teniendo consecuencias 5 
décadas después en diferentes zonas de la ciudad y por diferentes motivos. Desde el 
urbanismo salvaje de densidades brutales a las viviendas autoconstruidas por sus propios 
propietarios durante los fines de semana sin ninguna planificación y con evidentes deficits 
estructurales y de construcción. 
 
Si bien zonas de Mataró como Cerdanyola o Rocafonda-ElPalau se han podido acoger a 
ayudas a la rehabilitación, de manera justa ya que presentabans y presentan problemáticas 
muy duras como la ausencia de ascensores o de parquings, y deficiencias importantes en la 
construcción de muchos bloques de viviendas. Otros barrios como Cirera por ejemplo, tienen 
otro tipo de problemáticas, ligadas precisamente al hecho de que las viviendas se hicieron sin 
prácticamente ninguna supervisión ni municipal, urbanística, ni arquitectónica y ahora estamos 
viendo las consecuencias con 2 derrumbes en pocos meses  (Torrent de la Pòlvora y Joan 
Peiró)  que no han tenido consecuencias personales graves por suerte, pero que las pudieran 
haber tenido. 
 
De la misma manera nos estamos encontrando con propietarios que no pueden hacer frente a 
las mejoras que después de las ECAs necesitan sus viviendas, o a mejoras de la accesibilidad 
en sus viviendas. Y creemos necesario recordar que muchos de los vecinos de barrios como 
Cirera o la Llàntia son personas de edad avanzada aunque las estadísticas lo oculten por que 
contabilizan a las personas que han venido a vivir en el eje Vía Europa-Parc Central Nou. 
 
Es por ello que presentamos el siguiente Ruego para el próximo Pleno Municipal: 
 
- El Gobierno Municipal hará extensivas las ayudas, bonificaciones y subvenciones que ya 

están en vigor para la rehabilitación y adaptación de viviendas en los Barrios objeto de la 
Llei de Barris a otras zonas de la ciudad donde también es necesario la ayuda a los 
vecinos para mejorar sus viviendas con décadas de antigüedad y problemas estructurales 
que poco a poco van aflorando.” 

 

 

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

recorda que això començarà a ser una realitat amb l’aprovació del pressupost aquesta tarda.  
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Hem aprovat una partida de 200.000 euros destinada a aquesta eventualitat. La idea és 

estendre les bases de subvenció que estem aplicant a Cerdanyola i a Rocafonda-Palau-

Escorxador a la resta de la ciutat. Arran d’una reunió amb l’associació de veïns de Cirera per 

explicar de primera mà per part dels Serveis Socials i d’Habitatge com estava la situació de 

Joan Peiró 86, es va posar de manifest, no només la necessitat de subvencions per a la 

rehabilitació, sinó de més informació sobre les ITEs, a fi que tothom sàpiga quines són les 

edats dels edificis que les haurien de passar, què passa si no les passen, com els podem 

ajudar, etc. La veritat és que el tècnic Terrón va apuntar-se l’encàrrec de preparar algun tipus 

de jornades a barris com el de Cirera per explicar tot això. 

 

 

 

23 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ACCÉS DE PETITES 

EMBARCACIONS A LA PLATJA DE PONENT. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“La platja de Ponent de Mataró té una zona portuària, un punt d'entrada i sortida de petites 

embarcacions i està prohibit el bany.  

A l'extrem nord d'aquesta platja varador hi ha una rampa de formigó per facilitar l'accés al mar 

de barques i caiacs.  

La situació actual d'aquesta rampa és d'abandonament total, i conseqüentment, és 

impracticable per l'ús que està dissenyada.  

Aquesta situació obliga a les persones usuàries a accedir al mar pel Port, i obligades a pagar 

la taxa corresponent.  

Adjuntem imatges actuals de l'estat actual.  

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana creiem que cal donar un bon servei, des del 

Consorci del Port, a qui vulgui realitzar una pràctica nàutica sigui quina sigui la seva condició.   



 91 

Per aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana – Moviment d'Esquerres 

formulem el següent prec:  

1.  Es procedeixi a la reparació de la rampa d'accés de la Platja de Ponent” 

 
 

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

Cultura, explica que la platja de Ponent està en una zona de servei portuari i pertany al 

Consorci del Port de Mataró, que és el responsable de la gestió i del manteniment de la zona. 

M’he posat en contacte amb ells i m’han fet arribar un informe prou extens que els enviaré, 

però per fer-los un resum els diria que la neteja es podria dur a terme pel Servei de Neteja i 

Sanejament. Això ho hauríem d’exposar directament al Consorci i presentar-ho al Consell 

perquè es pugui practicar la gestió. Referent al tema de la reconstrucció de la rampa, fan 

menció a uns elements tècnics que des del seu punt de vista impedirien la reconstrucció. En 

tot cas, a banda de fer-li arribar l’informe, també el convido a que ho presenti al Consorci i 

conjuntament demanem que es faci aquest sanejament i neteja. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, demana que la Sra. 

Moreno li faci arribar la resposta per escrit i que faci la proposta a la secretària del Consell 

d’Administració del Port. I, pel que fa als motius tècnics que impedeixen la reconstrucció de la 

rampa, no els he acabat d’entendre bé.  

 

 

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

Cultura, fa referència al fet que hi ha uns temes d’inseguretat davant dels temporals marítims i 

que hi ha una manca d’accés rodat per a remolcs, una qüestió d’ineficàcia per l’avarada de les 

embarcacions que tradicionalment la fan per la platja directament i també l’existència de 

rampes alternatives per poder-hi accedir. En tot cas, com que és un tema molt tècnic, seria bo 

que ens ho poguessin explicar amb detall des del propi Consorci. 
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24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIVA AL 

MUSEU DEL GÈNERE DEL PUNT. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Ara fa 4 anys, s’inaugurava a la nau petita de Can Marfà, una “nova extensió del Museu de 
Mataró” (així ho titulaven) dedicada a la conservació, documentació, recerca i difusió del 
patrimoni cultural relacionat amb la indústria del gèneres de punt. 

La primera planta, passava a acollir l’exposició Mataró, capital del gènere de punt, amb més 
d’un centenar d’objectes de diferent tipologia i cronologia: maquinària, indumentària, imatges i 
documents, de la col·lecció Jaume Vilaseca, que van ser seleccionats, documentats i 
restaurats per formar part de l’exposició permanent de Can Marfà, amb l’objectiu de posar en 
valor una de les col·leccions més importants d’Europa en la seva especialitat, i un patrimoni 
cultural estretament vinculat amb la ciutat de Mataró. 

L’exposició va néixer amb el compromís d’oferir la millor experiència als diferents tipus de 
públic, així com de facilitar la comprensió i la interpretació d’una part fonamental de la història 
de la industrialització de Catalunya: la de la indústria del teixit de punt, que no disposava fins 
llavors, d’un espai de difusió propi. 

Un cop passats aquests 4 anys, és moment de fer valoracions, i per això, des del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres preguntem: 

- Quines expectatives es van marcar en quant a visitants en el moment de la inauguració? 

- Quin ha sigut el total de visitants del museu durant aquests 4 anys? 

- Quina tipologia de públic ha vingut a visitar-lo? 

- Quina valoració fan de l’impacte d’aquest “Museu del gènere de punt” a la ciutat? 

Així mateix, el Ple de maig de 2018 va aprovar una PdR en la que s’acordava l’incorporació de 
Can Marfà-Museu del Gènere de Punt al Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).  

-  S’ha produït ja aquesta incorporació al mNACTEC? Si no ha estat així, quins motius ho 
han impedit? Quan serà efectiva aquesta incorporació.” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i 

Cultura, explica que sempre hi ha hagut una consciència clara, compartida, que va començar 

amb una dotació pressupostària discreta i amb l’obertura de la primera planta al públic com a 

primera fase i, un cop inaugurat, no s’ha acabat la feina. Just començàvem amb el repte 

d’anar fent créixer els serveis d’aquest equipament, lluny encara d’estar en una situació de 

considerar-lo en funcionament a ple rendiment. Es va obrir al públic restringidament, nou 

hores setmanals de divendres a diumenge, més alguns festius anuals, però que es 

compensava amb una obertura a demanda per a escoles i grups. Els primers dos anys, oferint 

aquests serveis els matins de dimecres a divendres, i, a partir del 2016, tots els dies de la 

setmana. Per tant, tant l’ampliació de l’horari d’obertura, també als dijous tarda i als dissabtes 

al matí, que són sis hores més a partir del gener del 2018, com la millora de l’oferta per a 

grups, ha permès millorar el servei. Les xifres de visitants no ens posicionen en mal lloc entre 

les comparatives intermunicipals de serveis culturals de la Diputació de Barcelona. Tinc un 

informe extens i detallat que li faré arribar; ara li donaré els números a nivell global. 

El 2015, quan es va obrir, el total va ser de 8.001 visitants. El 2016, de 6.955. El 2017, de 

5.200. El 2018, de 6.850. I ara, fins a 31 de gener del 2019, tenim un total de 236 visitants.  

Respecte a la tipologia de públic, la nostra graella de recollida de dades d’usuaris respon a 

uns indicadors que s’estableixen per l’observatori del públic de la Generalitat, en col·laboració 

amb la Diputació. A més del que ja he respost abans, podem afegir més detall sobre els 

visitants de l’àmbit escolar. Hi ha xifres sobre alumnes de Primària, d’ESO, de Batxillerat, de 

Cicles Formatius i universitaris. Ja l’hi faré arribar. Pel que fa a la valoració del Museu, 

nosaltres pensem que ha tingut un impacte molt positiu, no només pel nombre de visitants 

que rep, sinó també per la tasca que desenvolupa dins la comunitat ciutadana, l’interès de la 

temàtica que interpel·la la memòria dels ciutadans, la integració en la comunitat professional i 

les institucions museístiques del país i la pròpia singularitat del projecte. En això no hem 

deixat de treballar i estem aconseguint resultats. L’objectiu principal és treballar per l’impacte 

a la ciutat amb visió i ressò de país.  

Passo a citar alguns dels programes recents que s’estan duent a terme a Can Marfà: 

En primer lloc, el reconeixement que s’ha atorgat a la concessió del Premi de Museologia que 

s’ha editat al juny del 2016; el nou projecte de memòria oral entre Can Marfà i el grup de 

recerca audiovisual NARDERES del TecnoCampus, que té com a objectiu recuperar la 

memòria tèxtil de Mataró mitjançant la creació d’un documental interactiu i participatiu; i la 

coorganització amb el Museu del Disseny de Barcelona i el Museu Tèxtil de Terrassa del 

segon col·loqui internacional de tèxtil i moda que se celebrarà el 21 i 22 de novembre al 
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Museu del Disseny de Barcelona, on formem part del comitè científic i moderem també una de 

les taules. També s’està implantant audioguia en el marc del projecte “Visit Museum” i s’està 

realitzant la la implantació d’audioguies i de recursos tàctils a la sala per millorar 

l’accessibilitat de la transferència de coneixement per a persones amb discapacitats físiques i 

amb traducció del llenguatge de signes i la introducció i lectura en Braille, en el marc del 

programa de la Diputació “La mirada tàctil”. Respecte al personal del museu, s’està treballant 

per a l’inventari i la catalogació de tot el fons de la col·lecció Vilaseca.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, respon que li falta la 

resposta a la darrera pregunta; la Sra. Moreno li contesta que sí, que ja està signat el decret. 

 

 

25 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ RESPECTE A L’ESTAT DEL PAVELLÓ EUSEBI 

MILLAN. 

 

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Des de fa més de 30 anys hi han pavellons a la nostra ciutat que no se els hi han fet el 
manteniment adequat en el seu moment. S’han pogut fer algunes petites obres necessàries 
per poder seguir els nostres equips esportius al nivell que es mereixen, com la nova 
instal·lació del enllumenat en el Camp del Centenari o les renovacions de gespa en alguns 
camps de futbol. Però tenim pavellons en estat lamentable, com pot ser el Josep Mora o el 
que toca avui a preguntar, el pavelló de l’Eusebi Millan.  
 
El terra es va instal·lar fa més de 30 anys i només s’han fet reparacions quan algun dels clubs 
s’ha queixat. En el que portem de temporada, la lesió més comú en aquest pavelló és totes les 
relacionades amb el turmell. Per qui no ho sàpiga per practicar el bàsquet o el futbol sala es 
necessari que el terra llisqui, però no molt i així poder fer els canvis de direcció sense patir cap 
lesió. 
 
Per altre banda, la instal·lació elèctrica ha fallat en més d’una ocasió en mig d’un partit, amb la 
seva pèrdua de concentració. Si parlem de la pista exterior, desprès de fer la coberta no s’ha 
tingut en compte que el terra no és porós. Al no ploure, el terra s’omple de pols que fa que 
llisqui molt i es faci perillós practicar el bàsquet o el futbol sala.  
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Sabem que s’han fet millores en l’accessibilitat a l’entrada del pavelló i uns vestidors que fins 
ara no s’havien modificat. Gràcies als pressupostos participatius ja s’està fent. 
 
Una última cosa abans de passar a les preguntes, és que ens ha arribat que els clubs que 
pateixen la falta de manteniment d’aquest pavelló han fet arribar les queixes a la regidoria 
d’esports, i en moltes no s’ha fet arribar cap resposta a aquestes queixes. 
 
Es per tot l'exposat que fem les següents preguntes: 
 

1. Es te previst canviar al terra de la pista interior? I en el cas afirmatiu, quan està previst 
fer aquest canvi? 

2. Hi ha previsió de canviar l’enllumenat del pavelló? 
3. S’ha fet previsió de solucionar el lliscament de la pista exterior? 
4. Per què no s’ha tornat resposta a les queixes dels clubs?” 

 

 
 
 

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

que durant aquest mandat s’ha fet una inversió en instal·lacions esportives al voltant de 5 

milions d’euros i aclareix que el terra sintètic de l’Eusebi Millán es va canviar per darrera 

vegada l’any 2004. D’altra banda, les millores d’accessibilitat no són fruit d’un procés 

participatiu, sinó del pressupost en inversions de l’Ajuntament. I el terra de la pista interior no 

llisca, el que passa és que hi ha zones malmeses i per això la tenim en previsió de canvi. 

Pel que fa al punt 1, he de dir que avui s’han aprovat els pressupostos participatius, on s’hi 

inclou el canvi de terra. Es canviarà el terra i caldrà un projecte, la tramitació administrativa, 

l’adjudicació i l’execució i es parlarà amb els clubs per veure quines dates són les més adients 

per fer-ho. En resposta a la segona pregunta, val a dir que si puntualment s’ha apagat la llum, 

s’ha arreglat d’immediat i no ha tornat a passar. Va ser una incidència puntual. Sobre la 

tercera pregunta, des del novembre del 2018 s’està treballant conjuntament amb tots els 

clubs. Hi va haver una primera fase, duta a terme el 13/11 i el 17/12, i el 6 de març es va 

acabar la segona fase i la última intervenció, amb la col·laboració i el vistiplau dels clubs 

usuaris. Respecte a la darrera pregunta, tenim contacte constant amb els clubs i ens reunim 

per a tots els temes que ells consideren. De fet, ha quedat palès que en tot el tema de la pista 

exterior, han estat col·laborant i sent ells els que fan les proves per veure si la solució és 

efectiva. Per tant, cal dir que tenim un contacte amb ells. A part d’això, som veïns. Jo mateixa 

aquesta setmana he tingut dues reunions al Boet Mataró i al Club de Futbol Ciutat de Mataró.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de Resolució, matisa 

la intervenció de la regidora: En primer lloc, es tracta de futbol sala i, en segon, que aquesta 

qüestió està al pressupost com una esmena que va formalitzar el grup d’ERC. 

 

 

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

dels vestidors, sí que van sortir d’uns pressupostos participatius, que no van ser aprovats. 

Jo he jugat al Boet de futbol sala i he sigut testimoni de dues lesions d’un jugador del Boet, 

del Tato, al mateix lloc i al mateix turmell, i el terra s’ha de canviar. El terra que llisca és 

l’exterior. Finalment, celebra que es posi en contacte amb els clubs, però a mi m’han fet 

arribar això des dels mateixos clubs. Per això, li feia la quarta pregunta. 

 

 

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

que ha dit que el terra no lliscava, sinó que estava malmès i que per això es canviaria. I es 

canviarà perquè ja està aprovat al pressupost. Jo mateixa tinc continu contacte amb el club, 

tant de basquet com de futbol, perquè som molt veïns i es passen el dia allà demanant coses 

que necessiten. Fa poc s’ha trencat una cistella, han vingut i ja està canviada. Ningú diu que 

el pavelló estigui bé, però estem col·laborant amb ells. S’ha parlat i hem estat amb ells quan 

estaven fent les proves, i he parlat amb el president i els coordinadors de tots dos clubs.  

 

 

 

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

DONES A LA GALERIA D’IL·LUSTRES DE MATARÓ. 

 

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

següent: 
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“El Ple de Juliol de 2017, el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar un prec que, recollint un 
sentiment unànime de tot el Ple Municipal, demanava de començar a resoldre la llarga 
invisibilització de les dones a la Galeria de Mataronins i Mataronines il·lustres i en 
conseqüència, endagar el procés per perpetuar la memòria de les dones que hagin prestat 
serveis distingits al municipi o que hagin tingut una trajectòria personal indiscutiblement 
meritòria, incloent-les a la Galeria. El Prec demanava també, que en el termini d’un any 
(abans de les Santes del passat any 2018), es presentessin els corresponents expedients de 
totes les dones que haguessin estat proposades com a Mataronines Il·lustres.  

La Regidora d’Esports, Polítiques de Gènere, Joventut i Convivència, va acceptar el Prec en 
nom del Govern i seguidament, a través del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, va posar 
fil a l’agulla, constituint un Grup de Treball a l’efecte, que va presentar el fruit dels seus treballs 
al darrer Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home de 19-12-2018.  

En relació a aquesta qüestió, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, formula la següent 
pregunta: 

1) En quin estat es troba la tramitació?  
2) Ha nomenat ja l’Alcalde un regidor/a del Govern perquè instrueixi l’expedient? 
3) Amb motiu dels actes programats en commemoració del Dia Internacional de les Dones, tenen 

previst, com demanava el prec, la presentació dels expedients i acords del Consell d’Igualtat 
Dona-Home respecte aquest tema? “ 
 

 

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

que el 18 de desembre passat el Consell d’Igualtat Dona-Home va decidir en plenari proposar 

la Sra. Consol Nogueras per formar part de la Galeria de Mataronins i Mataronines Il·lustres i 

el passat 5 de març una entitat del consell va entrar per registrar la petició formal per sol·licitar 

que s’iniciés la tramitació del corresponent expedient administratiu. En aquests moments ens 

trobem en fase prèvia de recopilació de la documentació que s’ha portat de part de les entitats 

per iniciar el tràmit de reconeixement d’aquesta dona, que va ser la primera dona regidora de 

l’Ajuntament de Mataró, del gener del 34 al gener del 39, durant els anys de la República.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, no entén com el govern no 

ha aprofitat l’efemèride de demà per presentar-ho. Tot va començar amb un prec que vaig 

presentar jo mateixa demanant que fos aquesta sala d’aquí al darrere que portés el nom de la 

primera regidora Consol Nogueras, a qui justament ahir vam homenatjar, i se’ns va dir que no 

estava contemplat al Reglament d’honors i distincions. Ens l’hem mirat i no sembla que hagi 
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de ser aquest el lloc on s’anomenin els diferents equipaments de la ciutat. De fet, no acabo 

d’entendre perquè l’Alcalde anuncia en un acte que algun equipament portarà un nom 

concret, però hi ha coses que s’haurien de consensuar, portar-ho al ple i ja ho decidirem. Ho 

dic perquè en aquest assumpte no sé si triguem més perquè pertanyia a un determinat partit. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix que ell no va anunciar que allò es diria 

d’aquella manera i li han donat la raó. El que vaig dir va ser que a nivell personal, com a David 

Bote, i no com a Alcalde, sol·licitaré que això porti aquest nom. 

 

 

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

reconeix que a ells també els hauria agradat que això s’hagués mogut més ràpidament, però 

els temps són els que són. La Consol, que va ser la dona que va sortir al Consell, per a 

nosaltres és una dona que ha d’estar d’alguna manera representada en aquest Ajuntament i 

estem donant el nostre suport a aquest tema. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24,00 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 

 

 

 

 

 


