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ACTA NÚM. 03/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE FEBRER DE 2020.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de febrer de 

dos mil vint, 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-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   REGIDORA (ERC-MES-AM) 

 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 
 

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 
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També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET  NÚM. 790/2020 DE 3 FEBRER 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  6 de febrer de 2020 

Òrgan: Alcaldia 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 6 de febrer de 2020, 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 la sessió ordinària del dia 16-1-2020 i 

extraordinària de 22-1-2020. 
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
  
   DICTAMENS 
  

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
    Servei de Compres i Contractacions 
 
3 Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències 

municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró 
Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. 

 
 
  
   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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4   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per 
l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Esportius. 

 
5   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per aprofundir en els mecanismes de democràcia directa. 
 
6   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía perquè s'habiliti l'entrada de determinades famílies a les zones de 
vianants de la ciutat a deixar i recollir els nens de l'escola. 

 
 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
7   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre els solars de propietat de l’Ajuntament per habitatge dotacional. 
 
8   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES derivades de l’experiència del Glòria. 
 
9   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el Pla d’Usos de la pista polivalent de Cerdanyola.  
 
10   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES respecte a la davallada en algunes partides de la Direcció de Cultura. 
 
11   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre les investigacions del xat de la policia local de Mataró 
 
12   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’enllumenat públic a la ciutat. 
 
13   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l'ús de les xarxes socials propietat de l'Ajuntament de Mataró 
 
14   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

en relació al projecte Gavius de Gavà i en el qual participa l'Ajuntament de 
Mataró. 

 
 

 

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

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

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

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

per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  
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Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de les 

persones assassinades. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a 

tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 
 
 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 16-1-2020 I EXTRAORDINÀRIA DE 22-1-2020. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 
  

 El senyor David Bote Paz, alcalde president, comunica la lamentable pèrdua del Sr. 

Remigio Herrero Garcia, que morí a Barcelona el dimarts 4 de febrer, a l’edat de 68 

anys. El Sr. Remigio Herrero Garcia havia estat regidor de l’Ajuntament de Mataró 

entre l’any 1983 i el 2003, període durant el qual va ostentar el càrrec de primer i 

segon tinent d’alcalde i va dirigir les regidories de Cultura, Seguretat i Prevenció i 

Relacions Ciutadanes. Del 1995 al 1996, el Sr. Remigio Herrero va ser diputat al 

Congrés dels Diputats pel Grup Parlamentari Socialista. 

És una gran pèrdua per la ciutat, així es comunica la carta que s’adreça a la família  i 

perquè quedi constància a l’acta de la sessió. 

 

 

DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Compres i Contractacions 
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3  - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA 

DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, 

ESCOLES BRESSOL, INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, 

WC PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE 

MATARÓ, SA, PUMSA, MATARÓ AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU 

D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1.Per acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el servei de neteja dels edificis 
i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, Consorci 
Digital Mataró-Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró a favor de 
l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA (SELSA) amb una durada inicial de quatre 
anys, i possibilitat de pròrroga de dos anys més 
 
2. L’ empresa Servicios Especiales de Limpieza SA va presentar escrit davant l’Ajuntament 
en el que s’exposava que atenent a la situació de pèrdues econòmiques que suposa 
l’execució del contracte, SELSA manifesta la seva voluntat de no perllongar, en aquestes 
condicions, la durada del contracte. 
 
3. Per Decret núm. 6112/2019, de 19 de juliol, de l’ Il.lm Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, 
ratificat pel Ple de data 5 de setembre de 2019, s’ aprovà la pròrroga del contracte fins el 31 
d’octubre de 2019.  
 
4. Per acord del Ple celebrat el 3 d’ octubre de 2019 s’ aprovà la pròrroga del contracte fins 
el 29 de febrer de 2020. 
 
5. Mitjançant informe de la Coordinadora de compres s’ exposa que s’estan acabant de 
confeccionar els plecs administratius i tècnics que regiran la licitació del nou contracte, 
proposant la pròrroga de l’ actual contracte fins el 30 de juny de 2020, per un import de 
1.224.050 € IVA inclòs 
 

6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’ acord 
proposat a les partides corresponents del pressupost municipal. 
 
 
Fonaments de dret 
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D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula 
quarta del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació 
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals 
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
acords: 
 

Primer- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA , Mataró Audiovisual i Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de 
Limpieza SA, del 1 de març de 2020 al 30 de juny de 2020, per un import de 1.224.050 €: 
 
Ajuntament de Mataró: 1.177.000,00 € 
Aigües de Mataró, SA: 19.650,00 € 
Mataró Audiovisual: 3.100,00 € 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: 4.400,00 € 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 19.900,00 € 
 
Segon.- Autoritzar i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA 
l’import de 1.177.000,00 € (relació AD núm. 100).” 
 
 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, en nom seu i del 

seu grup, se suma al condol per la gran pèrdua del “Remi”. Ens sap molt greu i volem 

transmetre el nostre escalf a la família socialista i a tots els mataronins. 

En segon lloc, un record per als presos polítics i exiliats, i un desig que tot pugui tornar a la 

normalitat ben aviat. 

Finalment, respecte a la pròrroga, nosaltres hi votarem en contra. Ens sembla que acabat el 

termini d’aquesta pròrroga, al mes de juny, ja haurà passat un any i un mes des del final del 

període inicial. L’empresa ja va fer palès que no volia continuar pels resultats econòmics 

negatius que tenien, segons ells, i pensem que un any és prou temps per haver-ho 

solucionat i per això estem en contra d’aquesta nova pròrroga. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, entén els motius del vot en contra, però el Servei de Contractes i Compres és un 

servei molt complet, amb una càrrega de feina molt important, i estem davant d’uns dels 

plecs més importants d’aquest Ajuntament.  

Creiem que està plenament justificat, però entenem la queixa.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) 

i corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.     

 

 

 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

4   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA 

D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, en nom del grup municipal de Junts per Mataró s’uneix al 

condol  per la mort del regidor Remigio, a qui no va conèixer personalment però  que per la 

seva trajectòria queda constància  de que era una persona que va treballar molt per aquesta 

ciutat i era molt estimada.  Traslladem el nostre condol a la família socialista. 

 

També vol fer palès que el Govern ha presentat un sol punt al Ple i entén que és un 

menyspreu a la tasca de fiscalització de l’oposició al Govern . 

 

El senyor Alfons Canela Serrano presenta la proposta de resolució següent: 
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“La pràctica de l'esport és un element fonamental d'identitat per a molts mataronins i 
mataronines. Mataró gaudeix d'una gran xarxa d'entitats esportives les quals desenvolupen 
activitats de disciplines diverses, component que el converteix en un municipi actiu, 
poliesportiu i saludable. 
 
També cal destacar la nostra ciutat pel gran nombre d'activitats esportives puntuals i 
esdeveniments esportius que s'organitzen i es desenvolupen en el municipi, posant èmfasi 
en esdeveniments com la Volta Ciclista a Catalunya, la Mitja Marató, la final de la Copa LEN, 
el Míting d'atletisme, el Triatló Ciutat de Mataró, el Campionat d'Espanya juvenil d'atletisme, 
la fase de sector d'hoquei herba... 
 
És imprescindible també fer referència a l'esport adaptat, ben present la ciutat a través d'un 
entramat associatiu i esportiu de qualitat que vetlla per la seva bona salut. Així doncs, Mataró 
és un municipi plural on conviuen entitats, activitats i esdeveniments esportius de 
característiques ben diferents. 
 
Per entendre i dimensionar el món de l'esport a la nostra ciutat tenim, entre d'altres, dos 
eixos que sempre són han de ser referència: 
 
A) Com una eina imprescindible per la cohesió social. 
 
- Els Valors. La igualtat, l'amistat, la companyonia, el sacrifici, el respecte 

-La salut individual i col·lectiva i els beneficis que comporta tant a qualsevol persona 
com a la societat en el seu conjunt. 

- La possibilitat de donar oportunitats a través de l´esport a persones amb risc d'exclusió 
social. 

- El treball solidari del teixit associatiu de la ciutat format per entitats, clubs, escoles, 
associacions... treballant de forma altruista a favor de terceres persones en situació de 
vulnerabilitat, cercant recursos econòmics o fent divulgació de determinades situacions 
anòmales. 

-  L'existència a Mataró d'una oferta esportiva per a tothom amb independència del seu 
nivell o edat. L'esport federat, l´amateur, l'escolar, l'adaptat, pels més joves, pels més 
grans, esports individuals, esports col·lectius, esports nàutics, esports de muntanya... 
 
 

B) L'esport com a motor econòmic i de promoció de ciutat. 
 
És evident que l'esport és un element generador de grans oportunitats dinamitzadores de 
l'economia. Així, va ser una aposta clara la de portar grans esdeveniments esportius a la 
ciutat pel seu retorn econòmic i d´imatge. Alguns exemples: continuar sent sortida d´etapa de 
La Volta, organitzar a Mataró la final de Waterpolo femenina de la Copa LEN, acollir infinitat 
de campionats estatals i de Catalunya, actes i esdeveniments de moltíssimes disciplines 
diferents amb el propòsit de portar visitants a la Ciutat, de visualitzar-la i de posar-la en el 
mapa. 
 
Així, campionats d'handbol, futbol, escacs, tennis platja, vòlei, vòlei platja, tenis, futbol platja, 
natació, waterpolo, atletisme, ciclisme, rem, petanca, hoquei, futbol sala, submarinisme, 
pesca... La llista és interminable. 
 



 9 

També, la de voler considerar la ciutat de Mataró com la capital dels esports de platja. 
Aquest sense dubtes ha de ser un eix bàsic de gestió amb l´intent de potenciar tota la 
riquesa del nostre front marítim i litoral costaner fent que Esport i Promoció de Ciutat vagin 
del bracet. 
 
Pel que fa a la política inversora a les instal·lacions esportives, aquests darrers anys s'ha 
centrat, entre d'altres, en projectes com la nova graderia al Municipal de Cirera, renovació de 
gespa i instal·lació de reg al municipal del Centenari, nou sistema de climatització a la 
piscina municipal, canvi del tartan de l'estadi Municipal d'Atletisme que vam inaugurar fa 
poques setmanes o la pista poliesportiva coberta a la zona esportiva de Cerdanyola en curs 
ara mateix. Això fa palès que, tot i ser menys del que ens agradaria, la realitat és que 
l'Ajuntament té capacitat per invertir en equipaments. 
 
Tanmateix, veiem saturades moltes de les instal·lacions esportives de la ciutat, col·lapsades 
per les necessitats d'ús de les entitats esportives. I és que poca és la planificació que s'ha fet 
al respecte i molts equipaments no han estat íntegrament posats al dia, alhora que sovint no 
s'hi fa el manteniment constant necessari. 
 
Actualment comptem, més enllà dels plans estratègics de ciutat i d'una manera més 
específica, amb el Pla Director d'equipaments educatius, esportius i culturals, el Pla de 
Manteniment d'equipaments educatius, culturals i esportius. Per altra banda, també amb 
projectes específics derivats d'una problemàtica molt determinada com el Pla Director 
d'eliminació del fibrociment, en aquest cas, pel que fa a equipaments esportius. 
 
Com que és precís que l´activitat esportiva pugui realitzar-se en les millors condicions 
possibles a favor dels milers de practicants mataronins i de la resta de la Comarca del 
Maresme, de la que en som la capital, és imperatiu que tinguem una clara política inversora 
en les instal·lacions esportives. 
 
Per tant, ens hem de dotar d'un criteri racional i objectiu que, específicament però amb la 
mirada a tota la ciutat, disposi i raoni les línies estratègiques identificades a treballar en 
l'esport de Mataró en els anys vinents, per tal que el sistema esportiu local evolucioni d'acord 
amb les necessitats i demandes de la societat i el sector. 
 
Per totes aquestes raons, el GM de Junts per Mataró, proposem l'adopció dels següents: 
ACORDS: 
 
1. Convocar a tots els agents públics i privats del sector per consensuar una línia de treball 
efectiva per arribar a acords per a l'elaboració d'un Pla que defineixi quina ha de ser 
l'estratègia municipal entorn dels equipaments actuals i de futur. 
 
2. Elaborar un Pla d'equipaments esportius que s'adeqüi a les necessitats definides de la 
millor manera possible, tenint en compte els espais de pràctica esportiva escolars i també 
altres espais d'ús lliure. 
 
Que aquest tingui una visió global i de futur, vetllant per una conservació de les instal·lacions 
i espais adient i renovant el parc d'equipaments convencional. Han de definir-se les 
dotacions pressupostàries necessàries i, si cal, garantir-se les reserves de sòl disponibles 
d'equipaments per al futur.” 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, se suma 

al condol a tota la família la socialista per la pèrdua del Sr. Herrero. 

Era una persona a quien yo conocía desde bien pequeña, de cuando iba a dar discursos al 

parque de Can Tuñi, y es una gran pérdida. 

En cuanto a la PdR presentada por Junts, nosotros vamos a apoyarla. Creemos que el 

deporte es una gran herramienta para la educación y la integración. Ya apoyamos en el 

último pleno la PdR presentada por ERC en relación también con el deporte, y apoyaremos 

cualquier iniciativa que fomente el deporte en la ciudad.  

Pensamos que todavía se necesita promover mucho más el deporte en la ciudad, sobre todo 

algunos deportes y, en especial, los juegos escolares. Es un inicio, porque hay mucho por 

hacer, para empezar a promover y a desarrollar el deporte en la ciudad. 

  

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que ja 

han presentat algunes propostes en aquesta línia al ple de l’Ajuntament: una d’elles relativa 

a la necessitat d’estudiar una modificació per fer un Pla General nou i una altra de més 

recent referida a la necessitat de promoure l’esport femení i que Mataró en sigui la capital. 

En la primera proposta es fa palesa la necessitat de revisar no només els equipaments 

esportius sinó la totalitat d’equipaments de la ciutat (educatius, sanitaris, etc.), i de la segona 

es desprèn que cal estudiar quina ha de ser la dotació d’equipaments esportius de la ciutat 

de Mataró. 

Per tant, malgrat que crec que tot això ja s’està fent en aquests exercicis previs de revisió del 

Pla General i en tot el que fa referència a la promoció esportiva, ens sembla una proposta 

raonable i per això hi donarem suport.  

 

 

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, està d’acord amb la 

proposta presentada pel Sr. Canela.  

Com bé diu, en el darrer mandat 2015-2019 s’ha fet un esforç important per dotar la ciutat 

d’equipaments esportius i per la millora dels existents en funció de la realitat de l’esport. En 

concret, 34 actuacions en camps municipals de futbol, 24 actuacions als pavellons 
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municipals, 4 en pistes de petanca, 4 a l’estadi municipal d’atletisme i 18 actuacions en 

altres equipaments esportius. Un total de 88 actuacions en 29 equipaments. 

Per a aquest Govern, l’esport és un element fonamental. En primer lloc, perquè la pràctica 

esportiva és saludable com a eina per la cohesió social i la transformació del conjunt de la 

societat i, com bé dieu, per promocionar la ciutat. De fet, al Ple de mandat, a l’apartat de 

Serveis d’Esport, es pot veure quins són els objectius en aquesta matèria.  

Continuem creient en l’esport per a tothom: l’esport de lleure, l’esport per a gent gran, 

l’esport escolar, l’esport federat, l’esport adaptat...  

Volem treballar per portar esdeveniments esportius de relleu a la ciutat, sempre de la mà de 

les entitats esportives, que són més de 100. La línia de treball del Govern ha estat i serà la 

de parlar amb les entitats esportives a fi de veure quines són les seves necessitats reals i 

anar avançant en nous equipaments i en la millora dels actuals. Així doncs, hem de 

planificar la reposició de la gespa artificial dels camps de futbol i del camp d’hoquei, en 

funció del criteri dels tècnics del contracte de manteniment dels camps.  

Hem planificat el cobriment de la pista poliesportiva de Cirera per donar sortida a l’hoquei 

patins i al patinatge. Nous vestidors i serveis al camp municipal de futbol de Vista Alegre-

Molins, el creixement dels seus equips i la incorporació d’equips femenins. Nou paviment de 

la pista de l’Eusebi Millán, en funció de la categoria esportiva en què estan, etc. 

No ens hem d’oblidar tampoc de posar les instal·lacions al dia. Sabem que possiblement 

siguin insuficients, però és voluntat d’aquest Govern arribar a les màximes possibles.  

Cal dir també que una de les accions que tenim al Pla de Treball és la racionalització de l’ús 

de les instal·lacions esportives, que va en la línia de la qualitat versus la quantitat. 

En definitiva, el Pla Director d’Equipaments ja inclou un procés participatiu per conèixer les 

necessitats i prioritats ciutadanes i dels diferents serveis de futur. Esperem que aquest Pla 

defineixi quina ha de ser l’estratègia municipal al voltant dels equipaments actuals i futurs.  

Tenint en compte el que s’ha dit a la proposta d’acord 1, sobre l’elaboració d’un pla 

d’equipaments esportius, en consonància amb la demanda d’agents esportius, no hem 

deixat de banda l’esport escolar, amb la millora de les instal·lacions i les millores de la gestió 

dels jocs escolars. Així com cada cop més espais de lleure que tenim a la ciutat, com ara les 

àrees de salut, l’anella verda i blava i les pistes cobertes per a la pràctica esportiva lliure, 

com la nova pista de Cerdanyola, la de Rocafonda, l’exterior de l’Eusebi Millán, i també la 

pista de l’skate, i el gran nombre de materials esportius que tenim repartits per la ciutat i a la 

platja.  

Dit tot això, acceptarem la seva proposta.   
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, celebra 

que tots els grups hagin acceptat la proposta.  

El que crec que s’hauria de fer és tenir una visió global d’això i, en funció del pressupost de 

l’Ajuntament, poder determinar els criteris pels quals prioritzem unes inversions o unes 

altres.  

No es tracta de tenir-ho tot en calaixos separats i de treballar només en funció del que 

dictaminin els tècnics, que també, sinó que d’alguna manera puguem racionalitzar el fet de 

poder tenir unes pistes d’atletisme en condicions, per exemple. I que cada any es pugui fer 

un repartiment d’inversió per preveure que hi haurà una necessitat i que no arribarem al punt 

que tinguem un equipament totalment obsolet. I, alhora, per acabar amb l’arbitrarietat 

d’inversions que pugui tenir el govern de torn. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

 

5   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

APROFUNDIR EN ELS MECANISMES DE DEMOCRÀCIA DIRECTA. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró ha tingut sempre la voluntat de promoure els canals de relació amb 
la ciutadania. El Reglament de Participació de 2012 és una mostra d’aquest recorregut. Però 
la societat ha evolucionat durant aquest temps de manera molt ràpida i els mecanismes i 
canals que, en momento dado, havien donat resposta a la participació ciutadana necessiten 
ser re formulats, evolucionant cap a una intensificació de les dinàmiques d’interacció amb la 
ciutadania. 
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Cal promoure el dret de la ciutadania a intervenir, individualment i col·lectiva, en dinàmiques 
deliberatives i col·laboratives per tal de contribuir a la decisió, el disseny i l’aplicació de les 
prioritats municipals 
 
Serà necessari treballar a diversos nivells. Des de la millora de la coordinació entre els 
diferents espais de participació i els consells,  sectorials i territorials, per tal de conèixer el 
conjunt d’iniciatives de manera integral, fins a l’enfortiment del teixit associatiu i veïnal, 
buscant  una major diversitat de col·lectius presents als espais de participació i una major 
interacció i coneixement entre associacions de barris diferents i a estratègies de xarxa entre 
entitats i plataformes ciutadanes. 
 
Però sobretot, la necessitat d’una major implicació ciutadana en els espais de participació. 
  
Per aconseguir això, per fomentar la cultura participativa a nivell de ciutat, per apoderar i 
coresponsabilitzar la ciutadania en la defensa de l'interès general, cal que es garanteixi la 
incidència de la participació ciutadana en les polítiques públiques municipals també respecte 
aspectes de rellevància per a la ciutadania i per la ciutat. 
 
I, en opinió del Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, no hi ha res millor per aprofundir en 
els mecanismes de democràcia directa que establir una dinàmica de consultes populars. 
 
De fet, l’article numero 8 del Reglament de Participació de l’Ajuntament de Mataró ja ho 
preveu: 
 

Article 8. Dret a la consulta popular per referèndum 

1. Tots els ciutadans i les ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats 

directament sobre assumptes del seu interès, com també a promoure una consulta popular per 

referèndum d’acord amb l’article 70bis de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i 

d’acord amb allò que disposa el ROM. 

2. La consulta popular per via de referèndum mai no podrà consistir en matèria tributària ni de 

finances locals i s’haurà de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d’una mateixa consulta 

es pot incloure més d’una pregunta. 

3. Per acordar-ne la realització, tal com estableix la Llei de 4/2010 de consultes populars, caldrà l’acord, 

per majoria absoluta, del Ple Municipal i fer la tramitació corresponent a la Generalitat de Catalunya i a 

l’òrgan competent de l’Estat. 

4. En un mateix any natural no es podran fer més de dues consultes de les indicades en aquest article i 

no es podrà reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat. 

 
I tan en els Plans d’Actuació Municipal de 2016 (“Promourem les consultes populars per a 
conèixer l’opinió dels mataronins a l’hora de tirar endavant projectes de ciutat”), com en el de 
2017 (“Realitzarem consultes populars de competència municipal per a aquells temes 
d’especial transcendència per a la ciutat”), ja se’n contemplava la realització efectiva. 
 
Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1. Abans del final de l’any 2020 s’haurà celebrat una primera prova pilot de consulta 
municipal, a través si s’escau, de la Plataforma Decidim. 

2. S’elaborarà el Protocol de realització de les consultes populars i s’establirà un cronograma 
pel seu desplegament definitiu a la nostra ciutat.” 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, explica 

que aquest matí hi ha hagut una reunió i s’ha conclòs que es faria un estudi de quin és l’estat 

de la participació ciutadana a través dels consells.  

Considero que antes de empezar con una propuesta así sería muy interesante tener toda la 

información y el análisis realizado. 

Por otro lado, se habla de democracia directa cuando nuestro Estado está basado en una 

democracia representativa. Hay unos electores que eligen a unos representantes y estos 

deben trabajar para los ciudadanos. No obstante, en el Ayuntamiento de Mataró ha habido 

una subida de impuestos, porque en lugar de trabajar los políticos, se prefiere que trabajen 

los ciudadanos y que sean ellos los que realicen el esfuerzo pagando más, porque no somos 

capaces de cuadrar el presupuesto. Y además, ahora también queremos quitarnos trabajo: 

vamos a realizar consultas y quizá ya no tengamos ni que hacer los plenos.  

Pero todavía son ellos los que nos eligen y no está nada mal que en los últimos 10 años 

haya habido 14 elecciones.  

El peligro que le vemos a todo esto es que el trabajo de los políticos será movilizar a la gente 

en lugar de presentar buenas propuestas, negociarlas, discutirlas… No sé si es muy 

democrático que las propuestas que ganen sean las de los grupos que estén más 

capacitados para movilizar a las personas. Hasta qué punto esto es democrático. 

Otro peligro son las fake news, el incremento del populismo de derechas e izquierdas, como 

hemos visto con el Brexit, etc.  

Nosotros no vamos a votar a favor de la propuesta. Esperaremos a tener el estudio y ya 

decidiremos. 

 

 

 

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, recorda 

que encara tenim més de 4 milions de nenes en perill de mutilació genital. Avui és el Dia 

Internacional de la Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina. 

És part de la nostra feina d’oposició ser ferms però alhora constructius. D’aquí que Junts per 

Mataró sempre mirem de fonamentar les nostres decisions per evitar o minimitzar, en la 

mesura del possible, la fal·libilitat innata de l’ésser humà.  
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Recordo que a l’actual no nata Constitució catalana ja s’expressava al preàmbul que eren 

principis polítics que la inspiren, i consuetudinaris i europeistes, per sustentar la separació 

de poders i la democràcia participativa. Igualment, la Constitució catalana, a l’art. 17/4, deia 

que Catalunya vol ser una democràcia participativa, on tots i cadascun dels ciutadans 

puguin sentir-se part de l’administració de la cosa pública. Administració que vindrà obligada 

a fer efectius els mitjans raonables segons les possibilitats de cada moment i la tecnologia 

disponible per a aquest fi.  

D’altra banda, no podem oblidar la tradició paneuropeista del poble de Catalunya. Poble que 

té molt clar, no com la resta de l’Estat espanyol, que som signataris del Tractat de Lisboa i 

del Tractat de la Unió Europea, dret primari europeu, que s’inclou en el bloc de 

constitucionalitat espanyol, es vulgui o no. Així, a l’apartat 1 i 2 del Tractat de Lisboa i en el 

10/3 i 11 del Tractat de la Unió Europea, es consagra la complementarietat entre la 

democràcia representativa i la participativa, com un dret cívic a garantir en totes les fases i 

decisions i a tots els nivells, inclosa l’Administració local. Dret que s’haurà de desenvolupar 

en qualsevol de les seves formes i direccions, però sempre de la manera més oberta i 

pròxima possible als ciutadans.  

Els polítics i les institucions més properes als ciutadans, com la local, tenim l’obligació legal 

de configurar amb la societat civil, social i econòmica, formes alternatives i no convencionals 

de participació que puguin centralitzar el pluralisme, la diversitat, la interculturalitat social..., 

de manera que facilitin una conversa a tots els nivells i en totes les direccions, entre els 

ciutadans, els representants i les institucions. Conversa que, alhora, haurà de ser endreçada 

i pluralista, i que s’haurà de mantenir abans, durant i després de les eleccions.  

Posar en marxa aquest model democràtic és una necessitat, atès que hi ha un gran nombre 

de ciutadans que no se senten escoltats i pateixen una desafecció política greu. És evident 

que quan els ciutadans es mobilitzen i volen participar en el procés democràtic, les 

institucions han de trobar els mecanismes adequats per donar-los resposta. 

Cal ser curosos en la pedagogia prèvia, però, sobretot, en l’execució del model democràtic 

participatiu per evitar que no sigui només una mise-en-scène controlada per alguns grups, 

polítics individuals o associacions. És una obligació legal reformular el model democràtic per 

avançar cap a la postmodernitat democràtica, però hem d’avançar recordant el sinuós camí 

que tot Europa ha fet fins a arribar a Lisboa. 

Així, ara més que mai, en aquests temps convulsos, hem de tenir referents democràtics 

moderns, clars i sense por a l’àmbit local, atès que és el que està més capacitat per fer-ho. 
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Cal aproximar-se al ciutadà. Recordem les paraules del president Lincoln, en el seu discurs 

de Gettysburg, on va dir que cal fer “un govern del poble, pel poble i per al poble”.  

A aquestes alçades i amb les reticències i cauteles expressades, el nostre posicionament 

serà clarament favorable. Esperem que posem a disposició les aplicacions tecnològiques 

per fer-ho una realitat.  

 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i 

LGTBI i Participació, manifesta que aquest Govern està totalment d’acord a promoure el dret 

de la ciutadania a participar en els afers públics, tant individualment com col·lectiva, a través 

dels canals que s’han establert, i a potenciar les noves formes de participació ciutadana, 

entre elles les consultes populars. Però creiem que no només cal estar d’acord en el fons, 

sinó que cal ser molt curosos en les formes i en la metodologia de treball, així com en la 

diagnosi de la situació, el procés i la revisió. 

Possiblement estem davant d’un canvi de paradigma pel que fa a la relació de la ciutadania 

amb el conjunt de les administracions. Els canvis han de seguir un procés que normalment 

és més lent del que molts de nosaltres voldríem, però els temes importants no poden 

esdevenir urgents i no s’hi pot posar data de caducitat. 

Creiem que el que cal és revisar en profunditat el model de col·laboració amb la ciutadania i 

revisar tots els mecanismes establerts de participació ciutadana, començant pels propis 

consells de participació, tant els sectorials com els territorials. Si no ho fem correctament, 

podem cometre els mateixos errors que s’han comès anteriorment. 

Actualment, és una mica precipitat fer una prova pilot de consulta municipal sense que hi 

hagi un reglament o protocol establert que estigui debatut i consensuat, no només per tots 

els grups municipals sinó també amb el conjunt d’organitzacions interessades. I com ja ens 

consta, aquestes qüestions les tractem inicialment a la CIM Especial d’Organització, que 

s’ha constituït aquest mateix matí, dins del procés de revisió de tots els processos 

participatius establerts al Reglament de Participació Ciutadana. 

És per tot això que el nostre vot no serà favorable a la PdR, però sí que els emplacem a 

treballar conjuntament per actualitzar el nou model de participació. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, considera que 

el grup de Ciutadans confon democràcia directa, participació ciutadana, implicació de la 

societat en decisions que afecten el comú, amb el populisme. No em sorprèn, però em 

continua sabent greu. 

D’altra banda, vull recordar que als anys 2016/17, és a dir, fa quatre anys, quan es parlava 

de què faríem i del cost que tenia el programari del qual ara ja disposem, semblava que hi 

havia una intencionalitat de fer aquesta mena de consultes, de pràctiques, etc., però al final 

el que vostès ens diuen és allò de “la paràlisi per anàlisi”. Estic convençut que mai farem 

una consulta popular a la ciutadania i que anirem perdent temps estudiant tota una sèrie de 

coses que treballarem a la CIM d’Organització. Però aquest hauria estat un primer pas 

pràctic per començar un entrenament útil per fer que la ciutadania s’impliqués en els temes 

que ens afecten a tots.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) 

i corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).     

Vots en contra: 17, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13),  

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Ciutadans (2). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PERQUÈ 

S'HABILITI L'ENTRADA DE DETERMINADES FAMÍLIES A LES ZONES 

DE VIANANTS DE LA CIUTAT A DEIXAR I RECOLLIR ELS NENS DE 

L'ESCOLA. 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la proposta de resolució següent: 

 

“En el año 2012 se estableció en Mataró el Sistema de zona única en la preinscripción 
escolar de los niños de la ciudad, instaurada en el mandato del gobierno de CIU y mantenido 
por el Partido Socialista en su posterior mandato. Así, en este sentido, cualquier familia tiene 
las mismas posibilidades de escolarizar a sus hijos en cualquier colegio de Mataró. Esto 
facilita la integración de familias de diferentes barrios y garantiza la distribución equitativa y 
equilibrada de los alumnos con necesidades especiales. 
 
Por otro lado, se está llevando a cabo por parte del gobierno, la implantación del Plan de 
Impulso del Centro (PIC), por el que pasará a peatonalizarse la zona de la Riera. Esto va a 
llevar a que haya colegios situados en el centro que queden afectados por esta zona 
peatonal. 
 
En el momento de elección de un centro escolar, una de las variables que los padres tienen 
en cuenta es la accesibilidad o facilidad a la hora de dejar y recoger a sus hijos del colegio. 
Todos los que tenemos o hemos tenido hijos en edad escolar, sabemos lo importante que es 
hoy en día la localización y accesibilidad del colegio de tus hijos. Pues bien, en la actualidad, 
existen familias en estos colegios, afectados por la peatonalización del centro, que 
escogieron estos centros bajo la premisa que podrían conseguir dejar a sus hijos en el 
mismo con un vehículo privado. Esto permitía que estos colegios puedan ser elegidos por 
familias que viven en el centro y por familias que viven en los barrios. 
 

Con la implantación del Plan de Impulso del Centro, la solución que ha se ha dado desde el 
gobierno a estas familias es el pago de un aparcamiento diariamente, al menos tres veces al 
día. Por supuesto, estas familias serán mayoritariamente aquellas que no viven en el centro. 
De esta manera, se va a penalizar económicamente a las familias que viven en los barrios y 
tienen que desplazarse en coche para dejar o recoger a sus hijos. 
 
La consecuencia implícita de esta política es que, al dificultar el acceso con vehículo privado 
en estos colegios, en el futuro no serán escogidos más que por los ciudadanos que vivan 
dentro de la zona peatonalizada o sus proximidades contraviniendo, por tanto, los objetivos 
de integración y distribución equitativa de los alumnos con necesidades especiales. Es decir, 
este plan, blinda a algunos colegios del centro y dificulta a las familias de los barrios su 
elección como centro de enseñanza para sus hijos. 
 
Además, según ha podido saber este Grupo Municipal a través de la prensa, es intención de 
este Gobierno seguir ampliando la zona peatonal de la zona centro, con lo que se prevé 
también ampliar este problema en un futuro próximo 
 

Como ejemplo de solución pactada ante un caso similar, en octubre de 2018, el 
Ayuntamiento de Madrid, estableció la garantía el acceso a los colegios ubicados en la zona 
de bajas emisiones Madrid Central. 
 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita al pleno lo siguiente: 
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1.- Que se haga un estudio de los colegios que afecte la decisión del ayuntamiento de 
peatonalización de zonas. 
 
2.- Que se establezca un sistema de acceso que permita el paso a la zona peatonal de la 
Riera sin ser multados, por un periodo máximo de 20 minutos, a aquellas familias que tengan 
hijos en los cursos p-3 a cuarto de primaria durante las horas de llegada a los colegios (9:00 
horas de la mañana y 15:00 horas) y durante la hora de recogida (12:50 horas del mediodía 
y 17:00 horas) en los colegios con afectación de la zona peatonal. 
 
3.- Que el colegio se comprometa a enviar un aviso a los padres en el caso que su hijo no 
haya llegado al aula un cuarto de hora después de la hora oficial de entrada de los niños de 
quinto y sexto de primaria. 
 
4. Que se aplique la misma medida a otros colegios que por decisiones de este 
Ayuntamiento puedan verse afectados en un futuro por la medida de peatonalización de 
determinadas zonas.” 
 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, entén 

aquesta proposta com una primera reivindicació de les que aniran sortint per l’aplicació del 

Pla d’Impuls del Centre, que afecta tant a comerços com a veïns del centre i pares d’escola 

que acompanyen els seus fills. 

Nosaltres sempre estem d’acord amb totes les mesures de compensació de les 

conseqüències derivades de la conversió del centre en zona de vianants. Entenem que 

s’han de presentar opcions alternatives perquè les persones s’hi vagin acostumant, però no 

podem donar suport a una mesura que trenca la unanimitat en l’aplicació de la norma tal com 

està entesa. És una excepció que s’hauria de plantejar per a unes famílies que han pres una 

decisió fruit de la seva llibertat a l’hora de triar escola. Si fem aquest trencament de la norma 

en aquest cas, això pot provocar trencar la norma en molts altres casos. Entenem que la 

proposta va en la bona direcció, però no hi podem donar el nostre suport, sobretot pel punt 

2: crea una excepció explícita a la norma que no seria positiva per a l’aplicació d’aquesta 

conversió del centre en zona de vianants. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, està d’acord 

amb el que ha manifestat el Sr. Canela.  
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Crec que val la pena que recordem també els compromisos que tots els grups, sense 

excepcions, vam assumir en el mandat passat en matèria de mobilitat a la ciutat. Recordo el 

Pacte per la Mobilitat i aquell decàleg que tots vam signar, en el qual prioritzàvem els modes 

de transport no motoritzats a la ciutat i, en relació amb el centre, ens comprometíem a 

millorar la gestió de la zona de vianants del centre, plantejant la revisió total dels sistemes de 

control, les autoritzacions actuals, etc. Es demanava l’estudi d’implantació de càmeres i de 

lectors de matrícules per controlar temps, entre d’altres.  

En definitiva, tots estem d’acord que la situació de l’espai de La Riera no és el desitjable, 

perquè ha estat reconquerit pels vehicles, i que això no ens ajuda en aquesta unanimitat 

sense fissures d’imprescindible canvi d’hàbits de tots nosaltres: menys cotxes, més vianants, 

més activitat econòmica, més negoci, més centres comercials a cel obert, més salut i més 

qualitat de vida. La societat del futur ens demana que actuem en aquesta direcció i la nostra 

responsabilitat és fer-ho de manera conjunta.  

Entenc que la posada en marxa del Pla d’Impuls del Centre no ha tingut les fases oportunes 

pel que fa a donar explicacions als veïns, de manera que tots els dubtes que tenim es puguin 

anar resolent i tots nosaltres puguem considerar aquest pla com una mica nostre, a fi que 

l’aplicació sigui molt més fàcil.  

Això encara ho podem anar fent i em consta que el Govern està parlant amb la Direcció del 

Cor de Maria i que s’està treballant en els Camins Escolars, etc., per garantir que la gent 

pugui caminar lliurement pel centre sense cap perill perquè ja no hi hagi cotxes.   

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, recorda que ja 

fa temps que el Govern està treballant de ple en la implantació del Pla d’Impuls del Centre i, 

en concret, en el projecte de Riera sense cotxes. És un projecte que pretén aconseguir una 

ciutat més amable i sostenible i que vol recuperar la nostra artèria principal com una zona de 

vianants més atractiva per als ciutadans i els vianants, i que reactivi el teixit comercial de la 

zona. 

Com vostè es pot imaginar, es tracta d’un projecte complex i, a més, difícil de dur a terme. El 

que hem fet és fixar una prova pilot, on proposem una franja horària inicial, de 7 a quarts de 

10, que està sent contrastada en tot moment amb tots els agents econòmics de la zona, 

amb els veïns, els usuaris i les escoles que hi estan ubicades.  
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Mantenim converses amb l’associació NEM, amb el Gremi d’Hostaleria, amb els comerciants 

del Rengle i del voltant de la pl. Gran, també amb els marxants, amb la Fagem, amb els 

operadors i veïns —que també ens estan fent arribar, de manera més individual, les seves 

propostes— i també amb les escoles Cor de Maria i Santa Anna.  

A partir de la reunió que vam celebrar el 27 de gener, amb tota la ciutadania, estem 

pendents dels suggeriments que ens permetran arribar a una fórmula horària que en cap cas 

ens faci renunciar a l’esperit de retirar els cotxes de La Riera i que ens permeti que la 

ciutadania torni a recuperar aquest espai públic.  

De fet, el 5 de juliol del 2016 tots els grups municipals vam signar el Pacte per la Mobilitat, 

que és un decàleg de principis i compromisos per prioritzar el vianant a la xarxa viària, 

gestionar el sistema viari per dissuadir la mobilitat no essencial del cotxe, fomentar aquests 

hàbits més segurs i assequibles amb els Camins Escolars, minimitzar la problemàtica 

ambiental i gestionar la distribució urbana de mercaderies. 

En concret, respecte a les interlocucions que estem mantenint amb el Cor de Maria, partim 

del suport de l’escola a aquest projecte i estem apostant per aquests Camins Escolars 

segurs. No obstant això, l’escola sí que ens ha demanat un període transitori per adaptar-

s’hi. 

Per aquests motius, votarem en contra de la proposta.  

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, mostra la 

seva sorpresa pel fet que abans d’implantar aquest Pla no s’hagi parlat amb les escoles. 

Desde Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo en que se tiene que peatonalizar La 

Riera, como norma general, pero entendemos que hay colegios y casos particulares.  

Entiendo, Sr. Teixidó, que no quiere hacer ir a un niño de tres años desde el Carrer Moles 

hasta la clase caminando solo por un Camino Escolar. Ya cuesta dejarles directamente en 

los brazos de la profesora, como para ver niños de 3, 4 o 5 años caminando solos por La 

Riera, por mucho Camino Escolar que haya.  

Las consecuencias del bloqueo serán que al final no se pueda escoger, desde otras zonas 

de Mataró, los colegios que hay en el centro. Y los niños con necesidades especiales, 

¿cómo van a llegar hasta allí? Que tengan que pagar aparcamiento me parece una medida 

poco equitativa. 
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La Sra. Carmena, que fue la autora del acuerdo mencionado, está de acuerdo en que 

Madrid Central tiene que estar libre de coches, pero entendió que hay colegios con niños 

pequeños y que se tiene que llevar a estos niños a los mismos. Entiendo que se tiene que 

ser más flexibles. Y sí, Sr. Canela, a veces hay que hacer excepciones a la regla general 

para atender a casos puntuales. Estoy hablando de niños que van desde tres años hasta 

ocho años, y se me hace difícil verlos paseando solos por La Riera. Aunque ustedes 

consideren que con un Camino Escolar es suficiente, yo no lo creo. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.     

Vots en contra: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Junts per Mataró (2).  

Abstencions: Cap.  

 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

7  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

SOLARS DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT PER HABITATGE 

DOTACIONAL. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la pregunta 

següent: 

 

“En el Ple del passat dia 5 de desembre de 2019, el govern va posar de manifest, en una 
resposta a una pregunta presentada per aquest Grup, que la finca situada al Carrer Figuera 
Major, on s’ha construït una zona d’esbarjo i esportiva, seguirà conservant  una qualificació 
que permetrà l’edificació d’habitatges dotacionals, tot i la inversió realitzada i la necessitat del 
barri de consolidar aquest espai. 
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El govern també va afirmar que disposava d’altres solars on es podria edificar aquest tipus 
d’habitatges i per tant no considerava necessari traslladar aquesta edificabilitat a un altre 
finca de titularitat municipal. 
 
Segons el pla local d’habitatge 2018-2023, PUMSA disposa tant sols de 2 solars amb 
potencial per construir 121 habitatges dotacionals, dels quals 90 estarien situats a la finca de 
Figuera Major i 31 al C/ Joan Maragall. 
 
A l’article 34, punt 3 del Text Refós i Reglament de la Llei d’Urbanisme s’exposa el següent: 
 
El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes urbanístics reserves de 
terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El sistema urbanístic d’habitatges 
dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els 
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. Aquestes polítiques 
s’han d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic. 
 
Per aquest motiu des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem les 
següents preguntes: 
 
Té l’ajuntament o l’empresa PUMSA alguna altra finca en propietat on es pugui construir 
habitatge dotacional que no estigui inclòs en el Pla Local d’Habitatge 2018-2023? 
 
Considera el govern necessari dotar a la ciutat d’un major nombre d’habitatges dotacionals, 
més enllà dels 31 previstos al solar del C/Joan Maragall atenent a la necessitat dels 
col·lectius més vulnerables? 
 
D’acord amb el pla de mandat, el govern no té previst la promoció d’habitatge dotacional fins 
l’any 2022. Considera el govern necessari avançar la promoció d’aquestes vivendes?” 
 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, en relació amb la primera 

pregunta, recorda que s’està desenvolupant el Pla Director d’Equipaments. Per tant, fer 

algun tipus de concreció en aquesta pregunta ara mateix, seria una falta de respecte per 

l’equip redactor. Cal esperar a les conclusions. 

Respecte a la segona pregunta, dins les nostres competències i possibilitats, aquest Govern 

té el ferm compromís de treballar sota el principi d’igualtat d’oportunitats per garantir l’accés 

a l’habitatge de la ciutadania i fer de l’urbanisme un element integrador i de cohesió.  

Tal com consta al Pla de Mandat, hi ha altres solars on es desenvoluparan promocions 

d’habitatge protegit, com el solar de Churruca i de Rda. Barceló, així com l’impuls de les 

cooperatives en règim de cessió d’ús. 
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Pel que fa a la tercera pregunta, aquest Govern considera necessari avançar en la promoció 

d’habitatge dotacional fins a l’any 2022 i s’està començant a fer, però intentem ser realistes 

amb les dates. El procés administratiu en urbanisme és molt garantista, el que comporta una 

prolongació en el temps: projecte, llicència, construcció, etc. 

Finalment, a tall informatiu, el Reial decret llei 5/2019, de mesures urgents per a la millora de 

l’accés a l’habitatge, amplia aquesta possibilitat, pel que fa al sòl per a equipaments 

comunitaris sense una destinació de l’ús, i deroga l’article que vosaltres mateixos heu citat a 

la vostra exposició. 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, aclareix que no ha 

citat cap article explícitament durant la seva intervenció. 

Vostè confon algun tipus d’habitatge de protecció oficial amb l’habitatge dotacional, que és 

per a un perfil de persones molt determinat que no tenen accés a habitatges protegits. És a 

dir, persones vulnerables que ocupen l’habitatge temporalment.  

Al capdavall, es tracta de si la ciutat es pot permetre o no la pèrdua d’aquests 91 habitatges 

dotacionals. El Govern va decidir en el seu moment fer-hi un parc, perquè hi havia una 

reclamació veïnal, i va cometre la imprudència de no ubicar aquests 91 habitatges en un 

altre solar, i persevera en aquesta visió que no és l’adequada. 

Més enllà que tots els tràmits són molt lents, que al final només puguin ser 31 habitatges 

dotacionals per al 2022, sent l’habitatge un dels problemes de la nostra ciutat, especialment 

dels col·lectius més vulnerables, no és de rebut. 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, aclareix que l’habitatge 

dotacional surt antigament de la qualificació d’equipaments, del 5% d’aquesta quota 

d’equipaments. Per tant, sense saber com serà el Pla d’Equipaments, no podem dir si hi ha 

més solars o no disponibles on fer-hi aquest tipus d’habitatges. 

En segon lloc, l’habitatge dotacional és també habitatge protegit i està pensat per a 

persones refugiades, per a associacions que treballen amb persones amb malalties mentals 

puntuals, etc.  

És a dir, no tenim uns estudis que ens permetin saber quantes persones refugiades poden 

venir a Mataró i, en funció d’això, fer més habitatge dotacional, però el que sí que podem fer 
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és esperar aquest Pla Director per decidir què fem. A més, aquest nou Reial decret obre la 

porta i amplia la possibilitat de fer habitatge dotacional no en un percentatge concret, sinó a 

qualsevol solar que estigui destinat a equipament. 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz, presideix la 

sessió el 1r tinent d’alcalde Sr. Juan Carlos Jerez Antequera.  

 

8  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES DERIVADES DE 

L’EXPERIÈNCIA DEL GLÒRIA. 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

presenta la pregunta següent: 

 

“Els passats 20 i 21 de gener de gener,  Mataró, igual que altres pobles i ciutats, va patir les 
conseqüències del pas de la borrasca Glòria. Les conseqüències a la nostra ciutat van ser 
danys personals, materials i pèrdues d’hores de feina per a moltes persones. 
 
Els plans d’emergència es van aplicar amb correcció i, segurament, gràcies a això no es van 
patir més pèrdues, sobretot pel que fa a danys personals de la qual cosa hem d’estar 
contentes i felicitar, com ja s’ha fet, a les persones responsables de vetllar pel benestar de 
tothom. 
 
No fa pas massa  (a l’octubre 2019) també hi va haver un episodi de vent important, no tant 
com el Glòria però si suficient per fer tancar alguns recintes com el parc vell. 
 
És evident que no ho podem controlar tot, que la vida porta sorpreses i que els accidents 
existeixen i per això tenen aquest nom, Però és evident també, que llevantades com la que 
hem viscut fa poc aviat deixaran de ser tan extraordinàries  per culpa del canvi climàtic. 
 
Com a Ajuntament de la Ciutat tenim l’ obligació d’evitar dins del possible, els accidents, les 
destrosses i les pèrdues de temps dels nostres conciutadans. 
 
És per això que des d’ERC-MES formulem les següents preguntes: 
 

1- Després de fer l’anàlisi dels desperfectes i accidents produïts a la ciutat per la borrasca  
Glòria, hi ha un llistat de punts negres de la ciutat que perillen en cas d’una altra futura 
llevantada? Si és així, quins són i com es poden resoldre? 
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2- Si no s’ha fet, pensen que seria convenient treballar per elaborar aquest llistat i actuar en 
conseqüència? 

3- Sabem que la línea de tren es un punt feble, que no és competència de l’Ajuntament i tal i 
com es va explicar l’Audiència Pública es treballarà de manera transversal per a resoldre 
aquets qüestió.,Tot i així es podria trobar una manera d’evitar les dificultats en els 
desplaçaments dels nostres conciutadans vetllant perquè hi hagi transport alternatiu des del 
primer moment  i  perquè s’organitzi  un servei de informació adequat? 
 
Des de ERC-MES pensem que tot el que sigui prevenir i avançar-se als esdeveniments 
acaba sent un estalvi per a la ciutat i, com no podria ser duna altra manera, ens oferim a 
treballar conjuntament per millorar la situació.” 
 

 

 

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en resposta a la 

pregunta, indica que els elements més vulnerables davant d’un episodi climàtic d’aquesta 

magnitud són les edificacions amb algun tipus de deficiències en tancaments exteriors 

(cobertes i façanes), els elements accessoris dels immobles (antenes de televisió i tendals), 

el mobiliari urbà (senyals, fanals, semàfors i papereres), arbrat i enjardinat, qualsevol 

element situat a la línia litoral i les rieres. 

Pel que fa a la vulnerabilitat de les edificacions, aquesta està sotmesa a la valoració dels 

Serveis Municipals, a la disciplina d’obres i a la catalogació general del Pla de Protecció Civil 

davant riscos sísmics. 

Respecte a la vulnerabilitat dels elements existents a la via pública, com l’arbrat, la 

senyalització i l’enllumenat, aquesta s’analitza en el marc dels programes d’inventariat i 

manteniment de cada àmbit, que tenen com a objectiu no només garantir el seu normal 

funcionament, sinó també la seva solidesa estructural.  

En el cas concret de l’arbrat —gairebé 200 arbres han resultat afectats pel temporal—, el Pla 

Director d’Arbrat Viari del 2016 preveu la progressiva substitució d’aquelles espècies amb 

més problemes estructurals i de manteniment, com els xiprers o els pollancres. 

Pel que fa als riscos relacionats amb el front marítim i les rieres, aquests estan avaluats als 

Plans de Protecció Civil davant riuades i temporals marins. Quant a les rieres concretament, 

el passat mes d’octubre ja es va aprovar una partida per a mesures de reforç de la seva 

senyalització i abalisament.  

No obstant això, després del temporal Glòria i com a mesura preventiva en el futur, està 

prevista la revisió i actualització del Catàleg de Riscos abans esmentat, així com la rebaixa 

del llindar d’activació dels Plans de Protecció Civil davant episodis climàtics. De manera que 
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tant les mesures d’alerta com d’emergència s’activin en assolir mesures de pluja, vent o 

onades inferiors a les que habitualment activen aquests plans.  

En aquest sentit, el passat 28 de gener, el Consell d’Alcaldes del Maresme també va 

consensuar diferents línies d’actuació, entre les quals hi ha la reivindicació del territori de 

traslladar la via del tren del front marítim, el desplegament d’un model de transport eficaç per 

carretera i la intervenció en les rieres de la comarca. 

Finalment, pel que fa al transport públic intermunicipal, tot i que com vostè ha dit no es tracta 

d’una competència de l’Ajuntament, incidirem com a possible línia de millora en l’avaluació 

de l’impacte del temporal sobre els serveis de transport públic.  

Durant el temporal del mes de gener, l’Ajuntament va garantir en tot moment el 

funcionament del servei de bus urbà, recomanant que es fes servir com a alternativa al 

vehicle privat, amb l’objectiu de minimitzar la mobilitat no essencial i els riscos per a la 

seguretat viària. També vam informar de totes les incidències en la mobilitat i transports a 

través dels canals oficials (lloc web, Facebook i Twitter). 

 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

agraeix la informació.  

De tota manera, en aquests moments hi ha elements que, si hi hagués una llevantada, 

podrien representar un perill per a la ciutadania? Alguna façana que pugui caure o elements 

que estiguin malmesos? Se sap això? 

 

 

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, respon que no, 

que no hi ha cap element en aquesta situació. Quan es detecta algun element susceptible 

de poder caure o patir algun dany, s’hi actua de forma immediata.  

Una altra cosa són els elements que habitualment pateixen més quan es produeixen 

aquests tipus de fenòmens.  
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9  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL PLA 

D’USOS DE LA PISTA POLIVALENT DE CERDANYOLA.  

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, retira la 

pregunta.  

 

 

10  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RESPECTE A 

LA DAVALLADA EN ALGUNES PARTIDES DE LA DIRECCIÓ DE 

CULTURA. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Repassant els pressupostos d’enguany i a banda d’altres suggeriments o al·legacions que 
farem com a grup municipal, ens ha cridat l’atenció la davallada considerable en algunes 
partides de la Direcció Cultura, que segons la nomenclatura proposada, corresponen a 
diferents “ajustaments” dels capítols II i IV. 

Tot i que és cert que el pressupost global de Cultura puja 72.000 euros, corresponent a un 
variació del 0’72%, en aquests “ajustaments” es detalla una baixada de 241.600 euros com a 
suma total d’algunes partides. Una dada prou contundent i que ha sortit també ressaltada als 
diferents mitjans de comunicació. 

Des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, ens agradaria saber: 

- En què consisteix l’optimització d’infraestructures i  la racionalització de la durada” de 
la Festa Major de Les Santes? Què significa que les activitats de música i jazz “es 
concentren”? 

- Què passa amb el Festival internacional d’orgue? 

- Per què s’ajornen la “Casa dels artistes” (ara que ja estaran acabades les obres de 
rehabilitació de la Presó) i també la posada en funcionament de la Biblioteca del centre 
(si hi ha prevista una inversió en mobiliari)? - 

- Quina serà la reducció de l’activitat arqueològica? “ 
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La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, confirma que 

augmenta molt poc el pressupost de Cultura, la qual cosa obliga a fer ajustaments.  

Mantenir aquest pressupost significa un gran esforç per a l’Ajuntament i la ciutadania. No 

obstant això, Cultura segueix sent una de les principals polítiques de despesa municipal. 

Li agraeixo les preguntes, que passo a respondre: 

Per tal d’optimitzar les despeses de Les Santes, es proposa treballar en els aspectes 

següents: 

Concentració de la festa entre els dies 24 i 30 de juliol; racionalització dels horaris dels 

actes, que finalitzaran com a màxim a les 4 h, excepte els dies 25 i 26 de juliol; optimització 

dels escenaris; eliminació dels escenaris on només es realitza una activitat; concentrar les 

activitats a la pl. Santa Anna, Front Marítim i Nou Parc Central, a més dels carrers del centre 

històric on s’esdevenen els actes de consuetud.  

Respecte als festivals de música, el festival “A la vora del jazz” concentrarà la proposta 

d’aquest gènere musical a la ciutat, i desapareix de moment el “Tast de jazz”.  

La Setmana de Música Antiga, que arriba a la seva 38a edició, inclourà un concert d’orgue 

per continuar posant en valor l’instrument de Santa Maria.  

En aquests moments s’estan realitzant les obres de rehabilitació de la primera planta de la 

Presó, com ha dit, i hem aconseguit un petit ajut per a la instal·lació de l’ascensor i la 

remodelació de l’escala de l’edifici. La segona planta encara no té una data d’execució i 

haurem de fer recerca de recursos. Per això, no tenim tancat el calendari, igual que en el 

cas de la Biblioteca de la Fundació Iluro. Estem treballant amb la Fundació per tirar 

endavant el projecte d’inserció a la Xarxa de Biblioteques i estem treballant en el plec de 

condicions per poder ofertar la compra del mobiliari contemplat en el Pressupost 2020. 

Respecte a la quarta pregunta, el 2019 ja es va produir una reducció de l’activitat 

arqueològica, atès que anava vinculada al projecte de recerca que cada quatre anys 

convoca la Generalitat i pel qual, malauradament, el projecte de Torre Llauder no va estar 

seleccionat. De tota manera, l’activitat d’excavació i recerca amb les universitats no en 

queda afectada. 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, explica que 

mirant el web municipal hi ha una dada que ressalta molt respecte a Cultura i és que aquest 
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any, respecte a l’anterior, la despesa en Cultura per habitant ha disminuït. L’any passat eren 

85 €/habitant i enguany són 57 €/habitant, el que significa un terç de davallada.  

Ens preocupa que el quart pilar del benestar pateixi a Mataró una davallada d’un terç. Sé 

que aquests ajustaments potser faran que s’optimitzin algunes qüestions, però el nostre grup 

està preocupat per aquesta rebaixa constant. 

 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, respon que seria bo 

que la Sra. Salicrú es preguntés quins són els motius d’aquests ajustaments, perquè potser 

acabaríem parlant dels recursos que no rebem de la Generalitat en altres polítiques. 

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz.  

 

 

11  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

INVESTIGACIONS DEL XAT DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Ja fa més de tres mesos que els diaris La Vanguardia i El Periódico van publicar informació 
relativa al contingut d’un xat de WhatsApp en el que participava la major part de la plantilla 
de la Policia Local de Mataró, on es feia al·lusió a “l’ús de les armes i de la violència per 
acabar i combatre els independentistes”. 
 
Per la seva extrema gravetat, la informació va transcendir ràpidament la nostra ciutat i va ser 
portada de tots els noticiaris a Catalunya, amb insults, desqualificacions i referències a 
armes i a violència contra independentistes, que marcaven un comportament molt llunyà a la 
prudència i la imparcialitat que han de presidir la noble feina de servei públic que ells han 
triat.  
 
La manca de respecte als ciutadans i a la democràcia que representen aquests comentaris, 
ha afectat, sens dubte, a la necessària  confiança que la ciutadania de tot el país diposita en 
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el cos de la Policia Local, servidors públics que ho són 24h al dia, no a temps parcial. I això 
ens preocupa, tenint en compte especialment l’activitat de l’extrema dreta a la nostra ciutat. 
 
En relació a aquest tema, el govern finalment va tirar de manual i es va veure forçat a posar 
en marxa un expedient informatiu i, contràriament al que des de ERC-MES varem demanar 
(sol·licitar a un organisme independent la instrucció d’aquest expedient), es va encarregar la 
seva instrucció al cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró.   
 
La única manera de retornar aquesta confiança a la ciutadania és resolent aquest expedient 
amb valentia, rigor i determinació i no deixant que mori amb el temps com ha passat en 
altres casos similars.  
 
I per això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - MES presentem la 
següent pregunta: 
 

1) S’ha suspès cautelarment de sou i feina a algun dels implicats en els fets, a l’espera que la 
investigació determini sancions definitives? 
 

2) Com garantiran que els nous agents que s’incorporin a la Policia Local de Mataró siguin 
persones orientades al servei públic, a la democràcia  i al respecte de la ciutadania. 
 

3) Quan es coneixeran els resultats de la investigació oberta sobre el Xat de la Policia Local? “ 
 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, manifesta, tal com s’ha comunicat avui mateix als portaveus dels grups, que 

aquesta setmana l’instructor de l’expedient informatiu ja ha acabat la fase d’instrucció. 

Parlant amb els diferents portaveus, hem acordat que el format d’explicació del resultat i les 

conclusions d’aquest expedient es faci en Junta de Portaveus.  

A partir d’aquest moment, l’Alcalde els convocarà per explicar-los directament, o amb el 

concurs de l’instructor, quins han estat aquests treballs, en què han consistit i quines han 

estat les principals conclusions. 

Els expedients informatius o reservats no contemplen la possibilitat de mesures cautelars i, 

per tant, no s’ha pres cap mesura cautelar. No obstant això, si entre les conclusions hi ha la 

incoació d’un expedient disciplinari, l’instructor de torn sí que podrà decidir mesures 

cautelars. Ara mateix no podem avançar què passarà. 

Pel que fa al comportament ètic que s’espera de la Policia Local, forma part important tant 

del procés de selecció dels aspirants —moltes preguntes del temari tenen a veure amb drets 

fonamentals i amb el codi ètic de la Policia—, com del Programa de Tutories de la Policia 

Local, que recull la socialització d’aquests policies en una sèrie de valors, que no només han 
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de ser legalment democràtics sinó que també han de fomentar la proximitat i la convivència 

en sintonia amb la ciutadania. Es tracta de triar els millors aspirants possibles d’entre la 

ciutadania.  

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, recorda que 

una cosa són els valors que es poden ensenyar i compartir i l’altra són aquestes pràctiques 

que hem conegut i que estan molt allunyades d’aquests valors. 

Estarem amatents i expectants per rebre aquesta informació. Comptin amb tota la nostra 

col·laboració per arribar fins al final d’aquest cas. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, agraeix la col·laboració.  

Són temes que necessiten la col·laboració tant dels grups municipals com del conjunt de la 

ciutadania, que s’han de sentir seva la Policia. 

 

 

 

12  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC A LA CIUTAT. 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

 

“Les ciutats no són neutres. A través de l’urbanisme s’ha de poder configurar un espai públic 
que doni més seguretat a les dones i que permeti, també, que tothom se'l faci seu, sigui 
quina sigui la seva edat, gènere o origen. De fet, les polítiques públiques ja van començar a 
incorporar aquesta perspectiva el 2004 amb la Llei de barris, aprovada pel Parlament. 
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L’urbanisme feminista qüestiona tots els punts de les ciutats dissenyats d’una perspectiva 
masculina i que, per tant, no han considerat els inconvenients que poden tenir-hi les dones. 

Un dels elements que més preocupa és la il·luminació dels carrers. Sovint molts punts de la 
ciutat són foscos de nit, augmentant la percepció de risc en les dones, que ja és elevada de 
per si. Els carrers poc transitats o l’existència de barreres físiques que obstaculitzen la 
visibilitat, són altres factors que influeixen en la sensació de seguretat i que millorats, 
facilitarien la vida a les dones en l’entorn urbà. 

A diferents ciutats, i també a Mataró, s’han efectuat marxes ciutadanes per explorar els 
carrers amb perspectiva de gènere i identificar espais mal il·luminats. 

Aquests mapes, haurien de servir per a la planificació prioritària d’aquests espais pel que fa 
a l’enllumenat públic de carrers i places. 

Donat que a alguns punts de la ciutat s’està substituint l’enllumenat públic i que algunes 
àrees han quedat temporalment a les fosques,  des del GM de ERC-Moviment d’Esquerres, 
formulem el següent prec:  

-  El Govern prioritzarà la millora de l’enllumenat a aquells espais foscos o amb barreres 
físiques que dificultin la visibilitat i incrementin la sensació d’inseguretat de les dones.” 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, agraeix als portaveus dels grups municipals 

les mostres de condol que avui han manifestat per la pèrdua d’un “personatge” com el Remi. 

El Remi és el nostre pare, el nostre avi. La llum que ens ha il·luminat a una generació 

política que en un moment donat estàvem accedint a la política.  

Va transformar moltíssimes coses de la ciutat, com el paper indubtable que va tenir en la 

transformació de Les Santes, per exemple. Però, sobretot, va canviar la forma de fer política 

del partit dels socialistes, obrint-lo a la ciutat i fent-ne un partit obert i participatiu. Alguns 

dels que estem aquí asseguts, ho estem gràcies a la seva persona, a la seva generositat i al 

seu bon humor.  

La pèrdua del Remi em situa en una tristor molt profunda, però recordar les anècdotes a 

casa seva, les converses, veure tants missatges que estem rebent aquests dies, escoltar-

vos a vosaltres, etc., em genera una enorme satisfacció i alegria per haver compartit vida, 

idees i política amb una persona i “personatge” com el Sr. Remigio Herrero. 

Sra. Navarro, passo a respondre el seu prec: 
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El primer que li he de dir és que hi estem a favor i que acceptarem el prec. Les polítiques de 

gènere són elementals per entendre com hem de visualitzar l’espai públic, a banda de tenir 

en compte també altres criteris com són la transició energètica i el canvi climàtic. 

La regidora Merchán, en una reunió al mes d’octubre, ja ens va demanar coses molt similars 

a les que vostè ens demana en aquest prec. Aquestes són algunes de les accions que 

aquest Govern ja ha entomat i estan en marxa: 

S’ha aprovat l’auditoria i el Pla Director de les instal·lacions d’enllumenat públic, que inclou 

la seguretat lumínica, amb la incorporació de la visió de gènere, i la seguretat elèctrica i 

mecànica de les instal·lacions. Durant l’elaboració del Pla, tot es va treballar i validar amb el 

Consell d’Igualtat.  

S’està executant aquest Pla Director amb subvencions del fons Feder i ja s’ha actuat en 

zones sensibles de la ciutat, des del punt de vista de la perspectiva de gènere, com el Pla 

d’en Boet, el pas soterrani del Jordi Joan o la piscina municipal.  

S’han fet marxes exploratives amb perspectiva de gènere, on han participat entitats, 

col·lectius feministes i ciutadans individuals, que han fet aportacions que s’han incorporat al 

projecte.  

El mapa lumínic de la ciutat s’actualitza anualment, amb informació real dels nivells lumínics 

de tots els carrers de la ciutat i on es té en compte la perspectiva de gènere.  

Des de la Regidoria d’Igualtat s’han organitzat grups de treball transversals on participen 

tècnics d’enllumenat públic i d’altres serveis, com Benestar Social, Igualtat i Diversitat. 

Estem molt agraïts de la feina transversal que ens aporta la Regidoria d’Igualtat. Tenim la 

sort de tenir una regidora al capdavant que lidera totes aquestes polítiques i que està 

aconseguint que al conjunt de l’Ajuntament de Mataró les polítiques de gènere siguin 

absolutament transversals i visibles en la gestió de l’espai públic. 

 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la 

resposta.  

De tota manera, si hem tret el tema és perquè anant cap a l’estació aquests dies hi ha 

carrers molt foscos, on no t’hi veus gens, i també al centre hi ha carrers amb trams més 

il·luminats que altres. Cal que ho treballem conjuntament i que prioritzem la il·luminació 

d’aquests espais. 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, confirma que en aquests moments s’estan 

canviant molts quadres elèctrics a la ciutat i que en alguns moments puntuals ens hem pogut 

quedar sense llum degut a aquest fet.  

 

 

 

13  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A L'ÚS DE 

LES XARXES SOCIALS PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE 

MATARÓ 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

el prec següent: 

 

“El Ayuntamiento de Mataró dispone de un Departamento de Comunicación que se encarga 
de ir publicitando a la ciudadanía todas aquellas noticias relacionadas con la actividad del 
Gobierno y sus iniciativas, así como noticias relacionadas con la ciudad, a través de sus 
redes sociales. 
 
Es común que en las redes estén publicitadas las iniciativas de gobierno junto con la 
fotografía y nombre del Concejal/Alcalde que la presenta. 
 
En relación a los plenos, el Ayuntamiento suele publicar aquellas iniciativas presentadas al 
mismo y se suele informar de las propuestas presentadas por los grupos de la oposición, 
pero sin hacer mención del Grupo Municipal y Concejal que la presenta. 
  
Este Grupo Municipal rogaría al gobierno: 
 
1. Que en las publicaciones que se realizan a través de las redes sociales, relativas a 
cualquier propuesta que provenga de un Grupo Municipal de la oposición, quede reflejado, al 
menos, el nombre del Grupo Municipal que presenta la propuesta.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, accepta el prec i informa els presents que ja les piulades d’avui recullen aquesta 

iniciativa d’esmentar el grup que presenta cada proposta de resolució que s’aprova. De tot 

això en parlarem també a la Comissió Especial d’Organització.  

 

 

 

14 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AL 

PROJECTE GAVIUS DE GAVÀ I EN EL QUAL PARTICIPA 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 
 
“Hace unos meses se publicó en la prensa local de Gavá fundamentalmente, y en algún otro 
medio periodístico circunscrito al ámbito de Cataluña, una información acerca de la 
implicación del Ayuntamiento de Mataró en el proyecto Gavius financiado con fondos 
europeos Feder y con un presupuesto de 5,3 millones de euros. 
 
El proyecto Gavius, impulsado por el Ayuntamiento de Gavá es, como a grandes rasgos 
hemos podido conocer, un asistente virtual pensado para comunicar a los ciudadanos las 
ayudas sociales que les corresponden y automatizar el proceso de solicitud, y posterior 
cobro de las mismas, con el objetivo de apostar por la administración electrónica. 
 
Participan en dicho proyecto, entre otros, el Centro de Investigación de inteligencia de la 
Universidad Politécnica de Catalunya-Barcelona Tech, (IDEAI) y el Centro Internacional de 
métodos numéricos e ingeniería (CIMNE), hasta llegar a siete patners entre los que se 
encuentra el Ayuntamiento de Mataró. Dado que la información que existe acerca del 
proyecto es muy escasa todavía y desconocemos el nivel de implicación de nuestra ciudad 
en dicho proyecto: 
 
Este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Cuál es el alcance real de la implicación de Mataró en dicho proyecto? 
 
2.  ¿Cuánto le costará al contribuyente? 
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3.  ¿Cómo se llevará a cabo la implementación del proyecto en la ciudad? y, si como se 
anuncia, habrá una necesidad efectiva en la utilización de los datos biométricos de los 
ciudadanos ¿se estudiarán medidas para el control efectivo del uso “correcto” de estos datos 
prestados para preservar el anonimato, y la libertad de los ciudadanos?” 
 
 
 
 

El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent, explica que 

l’estratègia del Govern actual respecte a la Ciutat Intel·ligent es basa en facilitar a la 

ciutadania la seva relació amb l’Administració, a través de la tecnologia i la innovació. El fet 

de posar la tecnologia al servei de les persones ens ha d’ajudar a desenvolupar el benestar 

social, a fer créixer l’economia i el treball digne com a palanques de cohesió social i 

territorial. 

El proyecto Gavius constituirá una herramienta digital que, mediante la inteligencia artificial, 

facilitará al ciudadano la información completa sobre subvenciones, ayudas y servicios 

ofrecidos por la Administración, y le permitirá solicitarlos de manera ágil y sencilla. 

Estamos a las puertas de una nueva era en las relaciones entre la ciudadanía y la 

Administración, que pasarán a ser proactivas y permitirán ofrecer servicios de una manera 

más personalizada y cercana, pudiendo detectar las necesidades de las personas mediante 

el uso de datos. Una nueva era en la que el Ayuntamiento de Mataró está a la vanguardia 

del uso de la tecnología y las innovaciones en nuestro país, en beneficio de la calidad de los 

servicios que ofrecemos a los ciudadanos.  

El proyecto Gavius fue uno de les 20 proyectos seleccionados por la Comisión Europea de 

un total de 175 proyectos presentados a la convocatoria Acciones Urbanas Innovadoras 

para ser financiados por el fondo Feder, e incluye tanto a administraciones públicas, como el 

Ayuntamiento de Gavà o de Mataró, como a empresas privadas.  

El coste total del proyecto es de 5,3 millones de euros, siendo financiado en un 80% con 

fondos Feder.  

Mataró invertirá 707.817,72 € procedentes de la subvención europea. El Ayuntamiento y el 

contribuyente no harán ninguna aportación en metálico, ya que nuestra contribución 

consistirá en aportación de horas de personal técnico, con un valor de 176.954 €. Mataró 

también se implicará especialmente en las fases de diseño e implementación de la solución. 

En estas fases se organizarán dinámicas de grupo para trabajar las funcionalidades e 

interfaces del usuario de la aplicación, donde tendrá un papel destacado la colaboración con 



 38 

el Tecnocampus. La solución resultante se implementará como piloto tanto en Mataró como 

en Gavà.  

Respecto a la última pregunta, actualmente nos encontramos en una fase de toma de 

requisitos, que seguirá las siguientes premisas:  

El uso de una metodología estandarizada de los procesos de extracción, transformación y 

carga de datos. Crearemos un código ético para el uso de los algoritmos de inteligencia 

artificial con total transparencia sobre los mismos, sobre el uso y la actualización de 

sistemas seguros de identificación para llevar a cabo trámites administrativos de forma 

autónoma, garantizando a la vez la seguridad de los datos almacenados. 

Por otra parte, el uso, la custodia y el envío de los datos de esta aplicación seguirán toda la 

legislación vigente y futura en materia de protección de datos.  

 

 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, agraeix 

l’explicació, però en continua tenint dubtes.  

Entiendo que la aportación de Mataró son esos 176.954 €, pero las empresas que aportan 

realmente valor son las empresas de I+D, universidades, etc., con el aspecto tecnológico. Y 

los Ayuntamiento de Mataró y Gavà son los que aportan el dinero que falta de los fondos 

Feder.  

Por otro lado, si el proyecto se llama Gavius porque lo presenta el Ayuntamiento de Gavà, 

¿cuál es el papel de nuestro Ayuntamiento? ¿Y la implicación del Tecnocampus? Porque no 

he sabido verla. Podría haber sido un proyecto nuestro de verdad. 

Y si finalmente se acaba implementando gracias a los fondos Feder, ¿podríamos haberlo 

tenido gratis?  

 

 

 

El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent, respon el 

següent:  

La Comisión Europea, para dar estas ayudas, pide varias cosas, entre ellas que haya un 

Ayuntamiento que lidere el proyecto y alguna otra Administración pública, como puede ser el 

Ayuntamiento de Mataró, que haga de ciudad seguidora, junto con las empresas privadas. 
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El Ayuntamiento de Gavà en solitario no podía pedir la ayuda y nosotros nos hemos 

presentado. 

Los 176.954 € que aporta Mataró van a ser un coste eminentemente de personal técnico. 

Nuestro personal técnico informático va a estar dedicado unas horas para este proyecto. Lo 

demás viene de subvenciones de Europa. 

En cuanto al Tecnocampus, en todo lo que hacemos a nivel tecnológico siempre nos ayudan 

y es una colaboración que agradecemos. 

Si queréis, más adelante, cuando el proyecto esté consolidado a nivel técnico, pasada esta 

primera fase, podríamos enseñároslo todo más técnicamente y con mayor detalle. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que ja hem exhaurit tots els punts de 

l’Ordre del Dia. 

El comiat del Sr. Herrero serà el proper dissabte a dos quarts de 6 de la tarda. Lamento 

haver fet una exposició tan breu en record de la seva persona. Espero que em sabran 

disculpar. 

Molt bona nit a tothom. 

 
 
 
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20,40 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 


