
ACTA NÚM. 06/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 12 DE MARÇ DE 2020. 

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dotze de març de

dos mil vint, essent les 19:05 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)
JOSE 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)

SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE (ECPM-ECG)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG)

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s)
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s)

És excusada  per  motius  de  salut  la  Sra.  Soraya  el  Farhi  i  Ali  Afaki,  regidora  del  grup

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.  
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens

Casarramona, que dóna fe de l’acte.

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

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

constituir vàlidament la sessió plenària.

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

DECRET

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 12 de març de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
senyors/res  regidors/res  que  componen  l'Ajuntament  en  Ple,  a  la  sessió
extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de març 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

DICTAMENS

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

       Servei de Gestió Econòmica    

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici
2020

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

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
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Servei de Gestió Econòmica

1  - APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2020

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

Mobilitat,  explica  que  els  pressupostos  que  avui  es  presenten contenen  les  partides  de

despesa i inversió necessàries per donar resposta a les necessitats de Mataró, dels nostres

serveis públics i de la nostra administració municipal. 

Tal com hem estat informant des de l’elaboració de l’avantprojecte d’ordenances fiscals i

marc  pressupostari  el  passat  mes  d’octubre,  i  com confirmen les  primeres  dades  de la

liquidació  de  pressupostos  2019,  l’Ajuntament  de  Mataró  ha  de  continuar  treballant  per

ajustar la despesa corrent a la realitat dels ingressos corrents. No es pot gastar més del que

es recapta. 

Tot i així, els pressupostos 2020 suposen un increment de la despesa corrent de més de

4,77 milions d’euros (+3,88%) respecte del 2019. En inversions i altres capítols de despesa

no corrent, el pressupost s’incrementa en 2,1 milions (+1,45%) per un import total de 147,66

milions d’euros.

Per capítols: 

Les  partides  destinades  a  polítiques  de  seguretat  i  protecció  civil  s’incrementen

ostensiblement  i  passen  a  ser  la  segona  despesa  més  important  de  l’Ajuntament.  La

despesa més important continuarà sent per a Ensenyament, on es destinaran 20,07 milions

(+2,56%). La tercera política de despesa serà la neteja viària, el tractament i la recollida de

brossa; i la quarta política, la protecció social. Són les polítiques més demandades per la

ciutadania. 

Per contra, continua disminuint la partida destinada a pagar el deute públic.

Vull fer un esment específic sobre Cultura, perquè ha generat cert debat. Per sobre de tot,

cal  destacar  que el  pressupost  de Cultura  s’ha incrementat  en els  darrers cinc  anys  un

67,75% (4,08 milions d’euros). Aquest mateix 2020, respecte al 2019, s’ha incrementat en

72.098 euros (+0,72%). 

S’ha de tenir en compte que gran part d’aquestes mesures també tenen un component tècnic

i de gestió de recursos. 
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Estem a mesos d’incorporar la biblioteca popular de la Fundació Iluro a la xarxa pública i que

estem rehabilitant el patrimoni arquitectònic de Mataró per posar-lo definitivament en valor i

al servei de la ciutadania i de la cultura, com és el cas de la Presó i el Pati del Cafè Nou, a

més d’inversions importants en el Teatre Monumental o per a l’Escola de Música. 

Pel que fa a inversions, la partida més gran d’inversió serà per posar la ciutat al dia: 6,86

milions d’euros per a actuacions en espais públics; en equipaments, alguns exemples en són

els 1,53 milions per a l’enllumenat o els 600.000 euros per al Pla d’asfaltat. Altres inversions

destacades són, per exemple, 1 milió per al Pla d’Impuls al Centre; gairebé 1 milió  més per

a l’Anella  Ciclista;  672.000 per al  Yes, We Rent;  600.000 per a la rehabilitació d’edificis;

400.000 per continuar l’adquisició d’habitatge; 400.000 i més per a actuacions al tram de la

N-II, comprès entre la riera d’Argentona i la riera de Sant Simó, entre d’altres. 

Els  pressupostos  participatius  també seran bianuals.  Comptaran  amb una  inversió  d’1,5

milions d’euros per al 2020. Els pressupostos que presentem avui tenen projecció per als

propers anys d’aquest mandat i s’emmarquen en el Pla de Mandat presentat el passat mes

de desembre. 

Pel que fa a les al·legacions, vull agrair als grups municipals les esmenes i consideracions

que  han  presentat.  El  grup  d’ERC-MES  va  presentar  un  total  de  68  esmenes,  36  ja

presentades en exercicis anteriors i 32 de noves. I el grup de Junts per Mataró ha presentat

un total de 9 esmenes. En tots els casos, el Govern ha donat una resposta constatant que

les al·legacions que implicaven més despeses no es podien acceptar per manca d’ingressos,

i sí que hem contestat afirmativament a aquelles al·legacions o afirmacions que ja s’estan

duent a terme o que ens comprometem a estudiar. 

Aquesta setmana hem tornat a oferir als grups municipals treballar plegats per un pacte fiscal

de ciutat  per  consensuar  mesures  de  racionalització  de la  despesa,  progressivitat  en  la

fiscalitat i mesures de foment de l’activitat econòmica de Mataró. Ja hem mantingut reunions

prèvies i a partir de la setmana vinent mantindrem reunions específiques. 

Aquest pacte també haurà d’abordar la manca de finançament just de les administracions

locals i la manca de recursos per part de les administracions, especialment de la Generalitat,

per fer polítiques de lluita contra les desigualtats socials i territorials; polítiques que estem

assumint en solitari des de l’Ajuntament de Mataró, malgrat no tenir-ne les competències:

habitatge, rehabilitació, cohesió social, escoles bressol, etc., o les transferències insuficients

en serveis socials o dependència i educació. 
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Pel que fa al calendari, ens comprometem —i jo en primera persona— a treballar de forma

conjunta l’expedient de Pressupostos, Ordenances Fiscals i Pla Anual d’Inversions el proper

pressupost i següents d’aquest mandat.

Recordo que avui aprovem la previsió d’ingressos i despeses del hòlding municipal PUMSA,

AMSA, Mataró Audiovisual i l’EPEL Tecnocampus. 

Com sempre, dono les gràcies a l’equip de Serveis Econòmics i Intervenció per l’excel·lent 

feina que fan dia a dia.

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

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“L’Ajuntament de Mataró va  aprovar en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 22 de
gener de 2020, el Pressupost general per a l’exercici 2020. El període d’exposició pública es
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 28 de gener del 2020, finalitzant el dia 18 de
febrer de 2020. 

Des de l’aprovació  inicial  del  pressupost  2020 s’han rebut  les al·legacions  per  part  dels
següents grups municipals: 

- Grup Municipal Junts per Mataró.
- Grup Municipal de ERC.

S’incorpora  a  la  proposta  l’import  de  la  massa salarial  del  personal  laboral  prevista  per
l’exercici  2020,   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,

E S    P R O P O S A:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2020 integrat per:

1.1 El  Pressupost  de  l’Ajuntament  pel  2020,  amb  el  següent  desglossament  per
capítols:

5



Despeses
Capítol I Despeses de personal 58.438.561,18
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 42.419.360,29
Capítol III Despeses financeres 1.717.854,37
Capítol IV Transferències corrents 12.851.736,89
Capítol V Fons  de  contingència  i  altres

imprevistos 666.643,41
Capítol VI Inversions reals 17.410.444,95
Capítol VII Transferències de capital 600.000,00
Capítol VIII Actius financers 1.894.872,86
Capítol IX Passius financers 11.666.136,05

Total despeses 147.665.610,00

Ingressos
Capítol I Impostos directes 54.773.152,00
Capítol II Impostos indirectes 5.850.914,80
Capítol III Taxes,  preus  públics  i  altres

ingressos 22.634.552,71
Capítol IV Transferències corrents 44.102.126,04
Capítol V Ingressos patrimonials 2.157.085,14
Capítol VII Transferències de capital 4.428.754,01
Capítol VIII Actius financers 219.025,30
Capítol IX Passius financers 13.500.000,00

Total ingressos 147.665.610,00

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

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Despeses: 11.760.262,00 Ingressos: 12.773.497,00

Aigües de Mataró, SA
Despeses: 18.770.443,00 Ingressos: 19.853.873,00

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

Mataró Audiovisual
Despeses: 1.194.078,61 Ingressos: 1.194.078,61
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Parc Tecnocampus Mataró 
      Despeses:         3.984.750,00        Ingressos:       4.503.055,00

SEGON.- Acceptar les al·legacions que han estat valorades favorablement per l’equip de
govern  per  estar  incloses  en  el  pressupost  i  desestimar  les  que  han  estat  valorades
desfavorablement per manca de marge pressupostari.

TERCER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Grup Ajuntament de Mataró per
l’exercici 2020.

2020
Ajuntament de Mataró 19.095.321,70
EPE Mataró Audiovisual 623.351,13
Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró 65.268,84
Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 53.336,06
Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans del Maresme 175.498,88
Aigües de Mataró, SA 3.377.338,24
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 1.842.382,22
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 10.127.620,08
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 544.443,96
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 25.656,44
Total massa salrial Grup Ajuntament de Mataró 35.930.217,55

QUART.-  Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a
l’exercici 2020, 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.

CINQUÉ.-  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.”

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

començar fa referència a la situació d’alerta per la lluita contra el coronavirus, que a la ciutat

de Mataró es materialitza, entre d’altres mesures, amb la celebració d’aquest ple a porta

tancada. Alhora, té un record afectuós per a totes aquelles famílies espanyoles que han patit

la pèrdua d’un familiar a causa del coronavirus. 

También  quiero  mandar  un  mensaje  de  ánimo  y  esperanza  para  todos  aquellos  que

actualmente están sufriendo la enfermedad. 

7



Desde nuestro grupo municipal transmitimos ayer, tanto al Sr. Alcalde como a los demás

portavoces  del  Ayuntamiento,  nuestra  total  disposición  para  trabajar  conjuntamente  y

adoptar todas aquellas medidas urgentes que se consideren necesarias desde el consistorio.

En relación con el asunto a tratar en este pleno extraordinario, como ya se ha informado al

Gobierno de la ciudad en las reuniones que hemos mantenido, nuestro grupo municipal no

apoyará estos presupuestos.  Tal  y  como le  avanzamos ya en diciembre en el  pleno de

aprobación de las ordenanzas fiscales, y en el pleno extraordinario de enero de aprobación

inicial de presupuestos, este grupo municipal no los puede aprobar, ni tan siquiera puede

abstenerse.

Ya se informó a este grupo municipal  que no había  margen de maniobra por  parte del

Gobierno para revertir o cambiar partidas de dicho presupuesto desde su aprobación inicial. 

Desde Ciudadanos creemos que este presupuesto va contra dos medidas que son claves

para el desarrollo de una ciudad: la primera sería una bajada impositiva para los ciudadanos

y la segunda, el desarrollo igualitario de todo su territorio.

Respecto a la primera medida, que se correspondería con una bajada de la carga impositiva

para los ciudadanos,  estos presupuestos, por el  contrario,  están basados en una subida

masiva de impuestos. 

La segunda sería el desarrollo igualitario de todo su territorio. En estos presupuestos existe

un desajuste entre las inversiones en los distintos barrios de la ciudad. De los proyectos de

inversión, unos 4,2 millones de euros van destinados a los barrios del Centre y Eixample; y

637.000 euros para el resto de barrios, con esta distribución: 100.000 euros para el barrio de

Cerdanyola,  87.000  para  Cirera  y  450.000  para  Els  Molins.  Es  decir,  el  87%  de  las

inversiones van destinadas a Centre y Eixample, y el 30% restante al resto de barrios. Esto

no genera un desarrollo igualitario de la ciudad. Entendemos que estos presupuestos van en

contra de la igualdad de todos los mataroneses y representa un agravio en la lucha por la

integración entre barrios.

Estos presupuestos están basados en una subida masiva de impuestos, como el IBI, el IAE,

el ICIO, basuras, tasas, precios públicos, piscinas, gimnasios, etc. Además, su subida de

impuestos viene acompañada de subida de aparcamientos públicos, medida que nos parece

que lastra el comercio de toda nuestra ciudad y que, unida a la peatonalización de zonas

como el centro, penaliza a todos aquellos ciudadanos que viven en los barrios y que tienen

que desplazarse  hasta  el  centro  de la  ciudad.  En  este  sentido,  supone  un agravio  que

estemos situando servicios  del  Ayuntamiento en el  centro,  que lo  peatonalicemos y que

hagamos pagar el aparcamiento a todas las personas de fuera del centro que se acercan.
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En relación con el  primer capítulo de gastos presupuestados,  en la  partida de personal,

encontramos un incremento general del 5,77% respecto a los presupuestos del año anterior.

Se pasa de 55,2 millones de euros en el 2019 a un gasto de 58,4 millones de euros este

año. Y la partida que más se incrementa (+33%) es la de órganos de gobierno. Esta cantidad

queda maquillada porque ha disminuido de 9 a 5 el número de partidos del consistorio. Sin

esta disminución se vería realmente el gran incremento de los sueldos de su gobierno. 

Si  miramos  los  gastos  en  personal  por  conceptos,  vemos que  ha disminuido  desde  su

gobierno un 13,80% el gasto en turismo, comercio y empresa; un 4,5% en deporte y un

2,31% en cultura. Aquí es donde vemos las prioridades reales de su gobierno. 

Le dijimos que la subida de impuestos era debida a una falta de proyecto de la ciudad, y este

proyecto de presupuestos nos da la razón. De una cantidad de 19,7 millones de euros de

inversión, aproximadamente el 50% van destinados a tareas de mantenimiento (alumbrado,

fondos bibliográficos, amortizaciones, mobiliario, sistemas informáticos…), que sabemos que

son las competencias de todos los ayuntamientos, y el resto de los 10 millones de euros irían

destinados a inversión real en la ciudad. Es decir, inversión con un retorno en la misma. De

esos 10 millones, casi 3 están repartidos en inversiones en toda la ciudad que no se pueden

desgranar; 1,5 van destinados a polígonos; 4,2 a inversiones en el Centre y Eixample; y

630.000  euros  son  para  el  resto  de  barrios.  El  87%  de  las  inversiones  que  no  son

mantenimiento  de  la  ciudad  van  destinadas  a  Centre  y  Eixample.  Así,  en  Cerdanyola

ascienden al 2%, en Cirera al 1,8% y un 9,2% para Els Molins. 

Desde  Ciudadanos  advertimos  que  estaremos  vigilantes  para  que  las  inversiones  se

destinen a la integración de barrios. Sr. Alcalde, que realice la mayoría de inversiones en el

centro de la ciudad con el Pla d’Impuls del Centre, el Pati del Cafè Nou, Espai Mataró i Can

Xammar, y que destierre el acceso para los que se desplacen en vehículo privado por tener

que  pagar  aparcamientos  y  zonas  azules  no  ayuda  a  la  integración  de  barrios  y  a  un

desarrollo igualitario entre ellos, al contrario.

Desde Ciudadanos ya les propusimos, mediante propuestas llevadas al pleno que han sido

rechazadas,  que  veíamos  conveniente  que  al  menos  en  los  aparcamientos  públicos  la

primera media hora fuera gratuita para fomentar el movimiento dentro de la ciudad, y por otro

lado, para fomentar el comercio en el núcleo urbano de Mataró. Pero su política es justo la

contraria,  es decir,  frenar  el  movimiento  de personas dentro de la  ciudad,  dificultando  y

encareciendo  el  coste  de  estacionamiento  para  los  ciudadanos  que  quieren  acceder  al

centro de la ciudad. 
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En este sentido, y mirando el gasto en personal por conceptos, vemos que usted disminuye

un 13,80% el gasto en comercio y turismo, un 4,5% en deporte y un 2,31% en cultura, y si a

ello se le suma la previsión de disminución del ICIO y, con ello,  la actividad económica,

prevemos un futuro bien negro para el desarrollo de la ciudad. 

En  resumen,  Sr.  Alcalde,  su  gobierno  socialcomunista  nos  presenta  unos  presupuestos

reaccionarios  anclados  en  el  pasado.  Desde  Ciudadanos  apostamos  por  un  enfoque

progresista que lleve a Mataró hacia el futuro y que no nos deje anclados en el clientelismo y

la “política de amiguetes”, donde la mayor apuesta del gobierno ha sido el propio incremento

del número de concejales en el gobierno. 

Pensamos en una ciudad dinámica y activa, tanto para empresas como para ciudadanos. Un

gobierno  que  disminuye  el  gasto  de  personal  en  comercio,  turismo  y  empresa,  y  que

proyecta una disminución del ICIO y no presenta alternativas, es un gobierno derrotado. No

entendemos que la segunda medida estrella de su mandato sea un aumento de impuestos,

cuando justamente Mataró necesita una bajada de impuestos para dinamizar el comercio, la

economía municipal y la economía de las familias. 

Por  último,  la  integración  entre  barrios  y  su  desarrollo  debería  ser  la  prioridad  de  este

gobierno, pero no existe ningún plan en este sentido. 

No obstante, cuente con nosotros para acordar un pacto fiscal que ayude a empresas y

ciudadanos y para llevar  a cabo cualquier  otra medida económica y social  que ayude a

mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

Por todo ello, votaremos en contra de esta propuesta de presupuestos. 

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

que el seu grup, en el moment de presentació d’al·legacions, va presentar una esmena a la

totalitat a aquests pressupostos, perquè es tracta d’un projecte de pressupostos que no ha

tingut en compte les necessitats reals d’aquesta ciutat i que s’ha fet sense buscar el consens

de totes les forces polítiques. Per tant, no és representatiu de les diverses sensibilitats del

poble.

Aquest pressupost es va presentar després d’una precipitada aprovació de les ordenances

fiscals i provocant una situació per la qual no es va fer en paral·lel la tramitació d’ambdues

propostes,  el  que ha generat  dèficits  en el  debat  i  la  manca d’un consens mínimament

raonable.
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Tampoc tenim el Pla d’Acció Municipal (PAM) per a aquest 2020, pel que es fa molt difícil

preveure les accions que vol concretar aquest govern en cadascuna de les àrees.

És cert que vostès, en la resposta a les al·legacions, ja diuen que el Pla de Mandat i el Pla

d’Inversions incorporen el calendari d’actuacions municipals per al 2020 i, per tant, que tenim

un equivalent  al PAM, però aquesta no és una eina prou vàlida perquè el ciutadà pugui

fiscalitzar efectivament la tasca d’aquest govern. 

Aquesta esmena a la totalitat que fem vindria a demanar, atesa la situació actual d’alerta

sanitària pel coronavirus, que provocarà una crisi de llarga durada en tots el sentits, que

almenys el capítol d’inversions es refaci de dalt a baix per tenir en compte les necessitats

que tindrà el govern, d’acord amb les circumstàncies que puguin sobrevenir.

Pel que fa a la resta d’al·legacions, nosaltres vam presentar-ne sobretot pel que fa a l’àrea

de comerç, turisme i empresa. És palesa la disminució econòmica en les partides de comerç,

turisme, fires, promoció de ciutat i suport al cooperativisme, quan hi ha tants i tants projectes

en marxa que requereixen un major esforç. L’aportació econòmica que reben ens sembla

insuficient. 

Tenim davant  el  Pla d’Impuls del Centre, el  desenvolupament de les accions de turisme

cultural, esportiu, industrial i familiar, que ja s’han iniciat en mandats passats. Totes elles són

propostes que estan encaminades a projectar la nostra ciutat per atraure possible visitants

que en millorin l’activitat econòmica i per generar més ocupació en comerç i restauració i per

millorar  també l’entorn  urbà,  posant  en valor  el  nostre patrimoni  i  identitat.  Tot  això són

projectes i  propostes marcades en el  Pla  Estratègic  20/22 que tant  s’utilitza  a l’hora  de

prioritzar accions en altres àmbits de la política municipal. Per tant, demanem que es revisin

els imports previstos en aquest pressupost 2020 per a totes aquestes partides. 

Vostès  van  respondre  a  tot  això  que  la  cartera  no  està  en  perill  i  que  els  projectes

estratègics,  com ara el  Pla d’Impuls del Centre, no es concentren només en la tipologia

d’actuacions, sinó en gran part de mesures previstes, però entenem que això és totalment

insuficient.

Igualment,  en referència  a Espai  Públic,  observem que al  Pla  de Mandat,  en l’àmbit  de

Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania, on es parla de protegir els espais lliures que

envolten  la  ciutat  per  protegir  la  biodiversitat  i  fer  de  Mataró  un  referent  de  ciutat

mediterrània, no veiem aportacions fins a l’any 2023. No entenem l’aturada. 

Ens sembla  prioritari  establir  un calendari  d’actuacions concretes a  la  riera d’Argentona,

torrent de les Piques, camí dels Contrabandistes, riera Valldeix, accessos a les Cinc Sènies,

etc., en tot l’entorn de Mataró. No podem esperar 3 o 4 anys si volem evitar la degradació
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constant que pateixen aquestes zones. També vam presentar al·legacions respecte al pla de

l’Anella Verda a Mataró, on també veiem que la inversió és molt minsa. Creiem que és un

error perquè són zones que porten a projectar la ciutat, a posar-la en el mapa, i vostès hi

renuncien absolutament. 

Pel que fa a Benestar Social, pensem que cal incrementar pressupostos i dotacions perquè

hi  ha polítiques en matèria  d’infància  que,  arran dels  resultats  de la  diagnosi  d’infància,

element previ al futur Pla d’Infància que s’ha de desenvolupar, obliguen a treballar més i més

profundament. Tenim projectes pilots que s’esgoten ara i és importantíssim que es puguin

mantenir  i  implementar,  com ara el  treball  amb la corresponsabilitat  dels pares,  amb els

infants des de dins de la pròpia vivència, etc.

També  cal  fer  una  aposta  ferma  en  el  tema  de  l’esport,  d’inclusió  social,  així  com

desenvolupar  projectes de dependència sense llar,  menors,  etc.,  que obliguen a fer  una

aposta major i millor en benestar social, a més de consolidar el personal. 

Davant la recent proposta organitzativa del govern, és important fer aquest canvi que està

pendent de fa anys i que el moment exigeix, que és convertir el Servei de Benestar Social. 

Per últim, cal parlar de la cultura. No és acceptable en cap cas, per molt que diguin vostès

que hi ha hagut un augment, la rebaixa de despesa en aquesta àrea, pràcticament d’un 34%

respecte a l’any anterior. És molt important que aquest govern entengui que la ciutat ha de

projectar ambició i centralitat en l’àmbit cultural, indispensable per generar retorns en àmbits

com el del turisme, l’hostaleria i, fins i tot, en ocupació de la ciutat. 

Hem  de  recuperar  les  inversions  no  proposades  perquè  es  duguin  a  terme  iniciatives

culturals que consolidin l’oferta de Mataró —no podem suprimir festivals consolidats com el

de Fiorgue, per exemple—, Les Santes, el Museu de Mataró i les seves extensions... La

cultura ha de ser un sector de dinamització econòmica que aglutini tots els actors públics i

privats i que gestioni els objectius comuns. En el cas de la cultura, a més, hi ha un substrat

que cal tenir en compte: quan es parla de Les Santes, per exemple, hi ha un problema de

fons, de no saber cap on va la festa. I, per tant, el debat a l’entorn d’aquesta és estèril.

Respecte al pla de racionalització que vostès proposen i el possible Pacte Fiscal, nosaltres,

mà estesa, però ja els vam advertir  que nosaltres entenem aquest pla com una voluntat

d’ajustar-se  el  cinturó  un  mateix.  Però  vostès  traslladen  aquest  pla  per  revertir-lo  en  la

ciutadania, ja sigui retallant el Vermut a Les Esmandies o altres festivals. I això no és honest

quan vostès s’han apujat la partida d’òrgans del govern.
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Per tot això, no podem donar suport a aquest pressupost. I és més, entenc que haurien de

valorar  d’una  manera  seriosa  el  fet  de  refer-lo  de  dalt  a  baix.  Si  més  no,  la  partida

d’inversions.

 

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

seva intervenció tenint un record per als presos polítics, demanant-ne la llibertat, i també el

retorn dels exiliats.

Ja s’ha fet el comentari abans, i crec que ho compartirem tots, que avui és un dia una mica

estrany pel que està passant a la ciutat. Des d’aquí intentarem entre tots conduir i facilitar la

vida dels ciutadans.

Respecte al pressupost, aquests no són els nostres pressupostos, no hem participat en la

seva elaboració i, en la nostra opinió, no defineixen tampoc cap projecte ni visió de ciutat de

futur.  Són  més  aviat  uns  pressupostos  de  gestió  i  tampoc  donen  resposta  als  reptes

principals  del  20/22:  la  lluita  contra  l’atur  i  creació  d’ocupació  de  qualitat,  igualtat

d’oportunitats, imatge i reconeixement i promoció de ciutat. És el pressupost que el partit de

govern, el PSC, amb molt poca restricció política, ha considerat el millor des del seu punt de

vista, amb les prioritats que ha considerat adients. Nosaltres pensem que no inclouen gaires

decisions  amb conseqüències  de  futur  per  a  la  ciutat.  Tinc  la  impressió  que  la  política

mataronina es dirigeix més aviat des de l’òptica d’un gabinet de comunicació que no pas des

de l’òptica política.

En primer lloc, vull parlar del Pacte Fiscal. Estem disposats a treballar-hi, però cal tenir en

compte que hem discutit les ordenances fiscals sense conèixer el pressupost i el pressupost

sense conèixer l’evolució fiscal de tot el mandat. De fet, amb les informacions que ens han

transmès s’espera un increment de gairebé 15 milions de la despesa corrent, i si no hi ha

cap altra eina, i no en veiem cap, això representa una pujada de l’IBI del 50% d’aquí fins al

final de mandat. No combregarem amb això, si no és amb altres factors que s’han de mirar i

als quals em referiré més endavant. 

En segon lloc, cal recuperar el Pla d’Actuació Municipal (PAM). No disposar de les accions

del PAM perjudica el  seguiment i  la fiscalització del  Govern per part  nostra i  de tots els

ciutadans i  dificulta  la  comprensió  i  la  participació  de moltes  entitats  en l’elaboració  del

pressupost.  La  presentació  només  numèrica,  sovint  barrejant  conceptes  com  despesa
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corrent i inversió en els mateixos llistats, fa encara més complicada la fiscalització. És una

actuació poc transparent i que cal corregir. 

Hem presentat les al·legacions en dos conjunts. Un primer conjunt d’algunes al·legacions

que hem anat presentant al llarg dels anys i que ens permeten fer-ne el seguiment històric.

Algunes d’elles, per exemple, l’impuls del dret d’enterrament segons la pràctica de totes les

confessions religioses que tenen conveni amb l’Estat espanyol o la presentació del Pla d’Oci

Nocturn,  que  ara  estem  treballant  amb  aquest  govern;  la  replantació  dels  arbres

corresponents,  que  encara  no  s’ha  fet;  la  determinació  d’una  ubicació  per  a  la  nova

residència  d’estudiants,  que s’havia  inclòs  en anys anteriors  i  que ara se’ns diu  que ha

d’impulsar la iniciativa privada, amb la col·laboració de l’Ajuntament; i la implantació d’horts

urbans o els plans d’usos de la plaça Gran, que se’ns havia dit que tirarien endavant anys

enrere i que aquest any no es contemplen.

Algunes noves al·legacions han estat: la consideració d’algunes decisions que ha pres el

Govern,  sobretot  vinculades  a  l’àmbit  cultural.  Hem  demanat  la  reconsideració  de  la

suspensió del Festival d’orgue, de la no participació en el  Poesia i+, de la cancel·lació del

Vermut  de  Santes  a  Les  Esmandies,  dels  ajornaments  de  la  posada  en  marxa  de  la

biblioteca de la Fundació Iluro o de la Casa dels Artistes, i de la suspensió del Tast de Jazz. 

També hem demanat la reconsideració de la reducció d’inversió de despesa en promoció de

l’esport escolar. En les al·legacions ens han dit que no existeix aquesta reducció, però a

l’informe econòmic i financer sí que figura una reducció de la meitat per aquest concepte,

que passa de 184.000 a 99.000 euros.

Pensem també,  dintre  de les  inversions  municipals,  i  sense  discutir  la  idoneïtat  de  cap

d’elles, que, si agafem com a referència el preu mitjà de construcció per metre quadrat d’un

bloc d’habitatges, ens dona la impressió que alguns d’aquests projectes d’inversió semblen

aparentment  d’un import  exagerat.  Per  exemple,  el  gairebé 1  milió  d’euros  per  fer  unes

adequacions i uns vestidors en un camp de futbol, o els 400.000 euros per traslladar unes

pistes de petanca o els 900.000 euros per cobrir la pista esportiva i els prop de 900.000

euros també per a la nova gossera. O el compromís del Govern de refer el pressupost del

Mataró Audiovisual abans del dia d’avui, del ple de pressupostos, cosa que no s’ha fet.

Hem demanat també concretar un objectiu anual de captació d’habitatges en el programa

Lloguem. El Govern ho ha fet. 

També ens agradaria concretar una sèrie d’habitatges, immobles objectius a la ciutat, per

dirigir  els  esforços de rehabilitació,  desenvolupar  l’ordenança pel  percentatge d’habitatge

protegit, etc. 
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D’altra banda, les desigualtats socials i territorials s’han eixamplat a Mataró amb la suposada

recuperació econòmica i, com a consistori, hauríem d’explicitar que treballem per la cohesió

social a tota la ciutat, però que ens concentrarem especialment en Rocafonda i Cerdanyola,

amb la problemàtica que afecta els nostres conciutadans d’allà. Cal que el Govern hi governi,

decideixi, actuï, i no només que faci aquesta aparent contenció. No hem vist en el pressupost

cap dotació pressupostària específica més enllà d’algunes que hi ha d’ocupació i que formen

part bàsicament de paquets que afecten tota la ciutat, o que són específics però que venen

d’altres administracions. 

Cal  concretar  actuacions en aquests barris esmentats i  consensuar  arreu una estructura

organitzativa que dirigeixi el comerç de la ciutat d’una manera professional. Sí que ens diu el

Govern  que  estudiarà  els  plans  d’acció  per  transformar  les  rondes  Francesc  Macià  i

O’Donnell en bulevards ciutadans i comercials.

Des de la nostra òptica és necessari que els ciutadans percebin que tot allò que gastem i

que configura la pressió fiscal és just i que s’inverteix amb la màxima eficiència. De fet, els

nous recursos econòmics obtinguts després de la pujada de taxes i impostos de l’últim any

no han tingut una repercussió gaire gran en relació amb el pressupost 2020, i seguirà sent

d’aquesta manera si no actuem.

En primer lloc, hem de fer un Pacte Fiscal que eviti la gestió electoralista dels impostos. Per

exemple, als anys 18 i 19, que no es van apujar, i que permeti una planificació a partir d’una

pressió fiscal òptima. 

En segon lloc, cal fer un pressupost nou de dalt a baix, replantejant totes les accions. 

Dilluns ens presenten el Pla de Racionalització i  penso que no serà suficient. De fet, en

aquest pressupost ja hem vist que l’única racionalització que s’ha fet ha afectat la cultura i

tampoc ha solucionat gran cosa. Revisar, com deia, totes les inversions municipals, com he

dit  abans,  i  també  demanar  que  no  es  culpi  tant  la  Generalitat.  La  Generalitat  en  els

pressupostos pagarà 1.500 euros per plaça d’escola bressol. I demano al Govern també què

faran amb aquest import, que suposo que està pressupostat.

Finalment,  tenim  ganes  que  es  pugui  fer  un  debat  de  política  general  a  la  ciutat  per

confrontar projectes i idees d’una manera a més llarg horitzó.
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El senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, agraeix totes les intervencions, com també les al·legacions i consideracions que

s’han presentat.

Estem convençuts  que  hem  d’anar  plegats  a  reclamar  un  millor  finançament  per  a  les

administracions locals. I, en aquest cas, per a Mataró. Tot el que es pugui criticar d’aquest

Govern també podríem criticar-ho nosaltres del govern de la Generalitat, i no ho farem. Ens

critiquen la inversió en cultura, que aquí s’incrementa, i sé què està pressupostat en aquest

àmbit en els pressupostos de la Generalitat, però ara no es tracta de dir el que ens separa ni

de criticar quin és el dèficit de la Generalitat respecte a Mataró en educació, barris, cohesió,

serveis socials, etc., malgrat que aquesta és la realitat.

De tota manera, m’ho prenc en positiu i entenc que hem de treballar plegats per millorar la

situació.  Segurament  hem  d’estar  molt  atents  a  quina  és  l’evolució  d’aquesta  crisi  del

coronavirus  i  com  afectarà  l’economia  de  les  famílies,  les  empreses  i  de  les  pròpies

administracions. Haurem d’adaptar les nostres finances a aquesta nova realitat.

Finalment,  vull  recordar  que també aprovem la massa salarial  i,  com ha fet  la  regidora

Martínez, aprofito per donar el condol a la família de qui havia estat fins fa poc la directora

de Promoció de Ciutat, la Dolors Martí (“Milós”), que ha mort avui.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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 (7),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  Junts  per

Mataró  (1)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans (2).  

Abstencions: Cap.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19:40 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
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