ACTA NÚM. 01/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE GENER DE 2020.
======================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia setze de gener 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
LAURA SEIJO ELVIRA
NÚRIA MORENO ROMERO
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO
ANNA VILLARREAL PASCUAL
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO
DANIEL HURTADO DÍAZ
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
CARLES PORTA TORRES
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA
IGNASI BERNABEU I VILLA
TERESA NAVARRO I ANDREU
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

SERGIO MORALES DÍAZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

ALFONS CANELA SERRANO
ISABEL MARTINEZ CID

REGIDOR
REGIDORA

(JUNTS)
(JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE

REGIDORA
REGIDOR

(C’s)
(C’s)

(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ECPM-ECG)
(ECPM-ECG)

És excusat el Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES.

1

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 de 16 de gener 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 16 de gener 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 5-12-2019 i
extraordinària de 23-12-2019.

2

DESPATX OFICIAL
DICTAMENS
ALCALDIA

3

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 10470/2019 de 30 de desembre de
2019, relatiu al recurs de reposició contra l’acord del Ple de la Corporació de
data 24 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de
llocs de treball per a l’exercici 2019.
CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

2

4

Modificació dels acord de cessió de domini de la finca municipal situada a la
Rda. Rafael Estrany núm. 52 a favor del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un edifici destinat a acollir
l’Institut de les Cinc Sènies i la prestació del servei públic educatiu.
CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei de Benestar Social

5

Presentació de l'Ajuntament de Mataró a la convocatòria 2020 de reconeixement
com a ciutat amiga de la infància.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
6

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía perquè la fira de Mataró reservi unes hores sense sorolls ni llums
per facilitar la participació de nens, adolescents, joves i adults amb trastorn de
l'espectre autista.

7

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES per fer de Mataró capital de l’esport femení a Catalunya.
PRECS I PREGUNTES

8

Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en referència als
“Guardons Cultura Mataró” i la “Nit de la Cultura”.

9

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
en relació a l'onada de robatoris en les escoles de Mataró.

10

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
en relació a la contractació a favor de l'empresa Digalix, SL, pel servei de
consulta i assistència tècnica per a l'obtenció d'una proposta tecnològica i de
disseny de l'espai de la nova Oficina de turisme situada a l'equipament Cafè
Nou.

11

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre l’onada de robatoris als centres educatius de la nostra ciutat.

12

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el ROM (Audiència Prèvia).

13

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre espècies vegetals invasores a Mataró.
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14

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre el Pla d’Usos de la pista polivalent de Cerdanyola.

15

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES sobre l’emancipació juvenil.

16

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
per una interpretació moderna del Reglament de Protocol, Honors i Distincions
de 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.

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 5-12-2019 I EXTRAORDINÀRIA DE 23-12-2019.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

2 - DESPATX OFICIAL


No hi han assumptes a tractar.

DICTAMENS
ALCALDIA

4

3 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 10470/2019
DE 30 DE DESEMBRE DE 2019, RELATIU AL RECURS DE
REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 24 D’OCTUBRE DE 2019, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L’EXERCICI 2019.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta a ratificar ell següent Decret:
“FETS
Per registre d’entrada general de documents núm. 08121300082019057508, de data 5 de
desembre de 2019, el Sr. Mateo Sánchez Reyes ha presentat recurs de reposició contra
l’acord del Ple de la Corporació de data 24 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.
El recurrent formula, en síntesis, que la forma de provisió del cap de la Policia Local de
Mataró aprovada en la sessió plenària esmentada, entre l’Intendent Major o l’Intendent és
manifestament contrària al què estableix la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, motiu pel qual interessa es corregeixi i es modifiqui la relació de llocs de treball per a
l’exercici 2019 en el sentit que ordena la legalitat vigent.
FONAMENTS DE DRET
Amb caràcter previ a valorar les al·legacions presentades per l’interessat, cal tenir en compte
una qüestió formal com és la interposició del recurs dins de termini legal establert.
L’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, regula el termini per interposar el recurs potestatiu de reposició,
establint el lapse de temps d’un mes si l’acte és exprés, com és el cas que ens ocupa.
Així mateix, l’article 30 de l’esmentada llei del procediment administratiu estableix que si el
termini es fixa en mesos, tot i que es computaran a partir del dia següent al de la notificació,
el termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació.
El dia 4 de novembre de 2019 es notifica la resolució objecte del present recurs a l’interessat
i el dia 5 de desembre de 2019, l’interessat interposa recurs potestatiu de reposició. Entre la
data en la qual el recurrent rep la notificació i la presentació del recurs, ha transcorregut el
mes previst legalment per interposar-lo, essent preceptiu per tal de poder entrar a examinar
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el fons de l’assumpte que la impugnació de l’acte administratiu es produeixi en temps i
forma, segons els requisits establerts a l’esmentat article.
En aquest sentit, és reiterada la jurisprudència que s’ha pronunciat sobre la qüestió del
còmput del termini. Així, ha vingut senyalant que:
“Hace tiempo que la jurisprudencia es contante, consolidada y concluyente al señalar que en
orden a la regla “de fecha a fecha”, para los plazos señalados por meses o por años el “dies
ad quem”, en el mes de que se trate es el equivalente al de la notificación o publicación. En
síntesis este criterio (...) puede resumirse, (...), en los siguientes términos: “en los plazos
señalados por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día siguiente al de
la notificación o publicación, el día final de dichos plazos será siempre el correspondiente al
mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año que corresponda
(...). Por tanto, de acuerdo con este criterio unificador sentado por la jurisprudencia de esta
Sala, es claro que, notificado el Acuerdo de que se trata el 16 de abril 1990, el plazo
concluyó el 16 de mayo siguiente, que no era inhábil, siendo, por tanto, extemporáneo el
recurso de reposición que se interpuso el día 17 de dicho mes”. (STS 13 febrero 1998, RJ
1998\2091).
De conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, els actes administratius podran ésser
recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que el va dictar. No obstant,
al trobar-nos que l’òrgan competent per resoldre és el Ple de la Corporació i que no hi ha
prevista cap sessió plenària fins el 16 de gener de 2020, data en què s’hauria excedit el
termini màxim per resoldre i notificar aquest recurs de reposició, de conformitat amb l’article
21.1, lletra K de la Llei de bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, al tractar-se d’un
cas d’urgència, així com per tal d’evitar una possible estimació per silenci administratiu, és
procedent que l’òrgan que resolgui aquest recurs sigui l’Alcalde d’aquesta corporació, donant
compte oportunament al Ple en la propera sessió que es celebri per a la seva ratificació.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- NO ADMETRE A TRÀMIT per EXTEMPORANI el recurs de reposició presentat pel
senyor Mateo Sánchez Reyes contra l’acord del Ple de la Corporació de data 24 d’octubre de
2019 relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l’exercici
2019.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària per a la seva
ratificació.”
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El Sr. Juan Carlos Jerez explica que es dona compte per a la seva ratificació ja que és un
recurs de reposició contra un cord de Ple i per tant l’òrgan competent per a la seva resolució
és el Ple de la Corporació.
El tema de fons és només una qüestió d’interpretació i per tant la propera vegada que es
modifiqui la relació de llocs de treball s’aclarirà en el sentit que el cap de la Policia sempre
serà el de màxima categoria fins que s’amortitzi la plaça vigent.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13),
corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i
corresponent als membres del grup municipal de En Comú
Podem Mataró (2).

Vots en contra:

2,

corresponent als membres del grup municipal de Junts per

Mataró.
Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4 -

MODIFICACIÓ DELS ACORD DE CESSIÓ DE DOMINI DE LA

FINCA MUNICIPAL SITUADA A LA RDA. RAFAEL ESTRANY NÚM. 52
A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DESTINAT
A ACOLLIR L’INSTITUT DE LES CINC SÈNIES I LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC EDUCATIU.
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional. presenta la proposta següent:
“Per ofici de 8 de novembre de 2018, els Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, van sol·licitar a l’Ajuntament de
Mataró la cessió de domini d’un solar a la Ronda Rafael Estrany (amb front al número 62 del
carrer), de titularitat municipal, per a la construcció d’un institut de secundària. El solar havia
de reunir determinades condicions tècniques i, a més, es requeria a l’Ajuntament de Mataró
l’aportació de determinada documentació per procedir a l’acceptació del solar. L’ofici
adjuntava un model per a la redacció dels acords municipals.
Per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 7 de febrer de 2019 es va cedir gratuïtament
a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca, de titularitat municipal, que es
descriu a continuació:
URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal amb front a la ronda Rafael Estrany, de
Mataró, amb una superfície de set mil cinc-cents metres quadrats (7.500,00 m2). LIMITA: Al
NORD, amb finca de la que s’ha segregat; al SUD amb la finca urbana situada a la ronda de
Rafael Estrany, núm. 16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; a l’EST amb
la riera de Sant Simó, mitjançant la finca urbana que afronta a la ronda de Rafael Estrany
núm. 16, amb referència cadastral 4303206DF5040S0001FM; i a l’OEST amb la ronda de
Rafael Estrany.
TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, per certificat d’acta d’ocupació directaaprofitament urbanístic, de 15 d’octubre de 2009.
VALORACIÓ: 768.000,00 euros.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les finques amb referència cadastral
4303211DG5040S0001OM i 4303212DG5040S0001KM.
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al volum
3.824, Llibre 408 de Mataró, Foli 41, finca 18.356.
Per ofici de 18 de juny de 2019 es requereix a l’Ajuntament de Mataró l’aportació de
documentació addicional a la què ja havia estat aportada i l’adopció d’un nou acord plenari
de cessió, el qual havia de ser redactat segons el model facilitat per l’administració
autonòmica.
Per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 5 de setembre de 2019, s’adopta un nou
acord de cessió de domini de la finca descrita, que modificava l’acord adoptat en sessió de 7
de febrer de 2019 i s’ajustava al model requerit per part del Departament d’Educació.
Per ofici de 30 de setembre de 2019, el director general de centres públics de la Generalitat
de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Mataró que, un cop revisada la documentació
facilitada, desestimen l’acceptació de la cessió fins que la finca reuneixi les condicions
adequades: que disposi dels serveis urbanístics bàsics i que s’hagin tramitat els
corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització del sector urbanístic.
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Per ofici de 5 de desembre de 2019, el director general de centres públics exposa que amb
motiu de les darreres reunions mantingudes entre els representants del Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Mataró s’ha acordat que es proposaria al ple el següent:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Mataró adoptarà un acord en què consti que qualsevol despesa
urbanística, sigui de l’ordre que sigui, que pugui afectar al solar on s’ubiqui l’ Institut de les
Cinc Sènies serà assumida per l’Ajuntament de Mataró, sense que es pugui repercutir ni al
Departament d’Educació ni a la Generalitat de Catalunya.
D’igual forma succeirà, especialment, pel supòsit que s’hagi de formar una Entitat
Urbanística de Conservació, respecte a les despeses de manteniment, funcionament,
conservació o qualsevol altre, d’aquest polígon.
2.- Per tant, el Departament d’Educació no formarà part de la Junta de Compensació
d’aquest polígon, quan esdevingui propietari de la finca oferta per l’Ajuntament de Mataró.
3.- Aquest acord quedarà incorporat a la normativa que reculli els deures de l’ esmentada
Junta de Compensació”.
Per tant, dels oficis tramesos per part dels departaments competents de la Generalitat de
Catalunya, se’n dedueix que els impediments per a l’acceptació del solar es concreten en:
- La manca de serveis urbanístics, en no estar aprovat el corresponent projecte
d’urbanització;
- El risc d’assumpció de despeses urbanístiques i/o de manteniment, funcionament i
conservació fins a la recepció de les obres d’urbanització de l’àmbit per part de
l’Ajuntament de Mataró, amb motiu de la titularitat de l’equipament. En concret, les
relatives a enllumenat públic, clavegueram, senyalització de trànsit, escombraries,
neteja, obres de reparació de la urbanització i altres similars.
En resposta a la desestimació de l’acceptació del solar en base a la situació urbanística,
s’incorporen a l’expedient administratiu els següents informes:
Per informe de data 16 de desembre de 2019 es fa constar que la finca disposa dels serveis
urbanístics bàsics per la construcció i posada en funcionament del centre.
Per informe de la mateixa data es fa constar que l’Ajuntament de Mataró va obtenir la
titularitat de la finca qualificada d’equipament educatiu (finca inscrita al Registre de la
Propietat núm. 4 de Mataró, al volum 2971, llibre 52 de Mataró, foli 105, finca registral 3081)
a través del procediment d’ocupació directa i mitjançant acta administrativa de 15 d’octubre
de 2009. Es fa constar tanmateix que el deure de costejar i/o executar la urbanització dels
sistemes generals i locals inclosos a l’àmbit (la finca està qualificada de sistema local)
correspon als propietaris del sector. I en concret, pel què fa a la finca d’equipaments, les
obligacions urbanístiques recauen en el propietari al qual es va adquirir la finca per ocupació
directa, no pas a l’administració actuant.
Per tant, el titular de l’equipament públic educatiu no ha de participar de cap forma ni en les
despeses d’urbanització de l’àmbit, ni de les eventuals despeses de manteniment o
conservació de les obres que es vagin executant a l’àmbit fins a la seva recepció per part de
l’Ajuntament de Mataró.
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En base a aquests antecedents , no es troba impediment en modificar els acords de cessió
adoptats en sessions de dates 7 de febrer i 5 de setembre d’enguany, assumint l’Ajuntament
de Mataró les eventuals despeses de manteniment i/o conservació, legalment imputables a
l’Administració titular de la finca d’equipaments, que es poguessin generar fins a la recepció
definitiva de les obres d’urbanització de l’àmbit.
En virtut dels antecedents exposats, proposo a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar els acords adoptats per l’Excm. Ajuntament en Ple en sessions de 7 de
febrer de 2019 i 5 de setembre de 2019 relatius a la cessió de domini a favor de la
Generalitat de Catalunya de la finca municipal situada a la Ronda Rafael Estrany 62 i que
quedaran redactats amb el següent contingut:
-“PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca
inscrita a l’Inventari de béns del municipi com a bé patrimonial, amb les càrregues que
consten a continuació, inscrita al Registre de la propietat com a finca independent, per
destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un Institut i que es descriu
registralment d’aquesta manera:
“URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal amb front a la ronda Rafael
Estrany, de Mataró, amb una superfície de set mil cinc-cents metres quadrats.
LIMITA: Al Nord, amb finca de la que es segrega; al Sud amb la finca urbana situada
a la ronda de Rafael Estrany, núm. 16, amb referència cadastral
4303206DF5040S0001FM; a l’Est amb la riera de Sant Simó, mitjançant la finca
urbana que afronta a la ronda de Rafael Estrany núm. 16, amb referència cadastral
4303206DF5040S0001FM; i a l’Oest amb la ronda de Rafael Estrany.”
Títol: L’Ajuntament de Mataró, amb CIF número P0812000H, és propietari de la finca
que es certifica pel títol de segregació, en virtut d’una certificació lliurada pel sr.
Manuel Monfort i Pastor, Secretari de l’Ajuntament de Mataró, de data vint-i-un de
desembre de dos mil divuit, amb el vistiplau del sr. Alcalde, que va motivar la
inscripció 1a de data nou de gener de dos mil dinou de la finca número 18356, al foli
41 del tom 3824, llibre 408 de Mataró.
Càrregues :
Afecta fins el nou de gener de dos mil vint-i-quatre al pagament de la/es liquidació/ns
que, en el seu cas, es pugui/n practicar per l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, segons nota de data nou de gener de dos mil dinou, al
marge de la inscripció 1a de la finca número 18356, al foli 41 del tom 3824, llibre 408
de Mataró.
La seva referència cadastral és : 4303214DG5040S0001DM.
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la
seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys
o deixa de destinar-se a dita finalitat dintre els 30 anys següents, el bé objecte de cessió
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revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que
resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest Acord podrà
ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol
negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-la
únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte pel seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant
mediambiental, i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament
d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i conducció de gas, i els vials que
limiten amb el solar tindran pavimentada la calçada i encintades les voreres.
Correspondrà a l ‘Ajuntament qualsevol despesa, sigui de l’ordre que sigui, per les
actuacions urbanístiques que puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost o
càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de
les obres com a resultat de les característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del
subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin condicionar la posada en
funcionament del centre.
A més, atès que el PMU del sector riera de Cirera Rocafonda està pendent de gestió
urbanística, l’Ajuntament de Mataró s’obliga davant del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya a fer-se càrrec de totes les despeses de manteniment i/o de
conservació derivades de la urbanització no recepcionada (a títol d’exemple: enllumenat
públic, clavegueram, senyalització de trànsit, escombraries, neteja, obres de reparació de la
urbanització i altres similars), legalment imputables a l’administració titular de la finca
qualificada de sistema d’equipaments comunitaris de l’àmbit de Rocafonda (clau Eed), fins a
la recepció de les obres d’urbanització de l’àmbit.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acredita per a
la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà
d’una bonificació del 95 % atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
CINQUÈ.- Facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i al Regidor Delegat de Serveis
Centrals per a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui signar la documentació que sigui
necessària per dur a terme aquests acords.
SEGON.- Notificar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, a la Direcció Municipal d’Ensenyament, al servei d’Urbanisme, al servei de
Llicències i al servei d’Ingressos.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei de Benestar Social

5 -

PRESENTACIÓ

DE

L'AJUNTAMENT

DE

MATARÓ

A

LA

CONVOCATÒRIA 2020 DE RECONEIXEMENT COM A CIUTAT AMIGA
DE LA INFÀNCIA.
La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,
presenta la proposta següent

“Antecedents
La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, liderada per UNICEF Comitè Espanyol, té com a
objectiu general promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU,
1989), ratificada per Espanya en 1990, en l’àmbit dels Governs Locals.
Ciutats Amigues de la Infància té com a visió que tot nen, nena i adolescent gaudeixi de la
seva infància i adolescència i desenvolupi tot el seu potencial a través de la realització
igualitària dels seus drets en les seves ciutats i comunitats. Amb la finalitat de fer realitat
aquesta visió, els governs locals i els seus socis identifiquen les seves metes (resultats) en
les cinc esferes d’objectius generals, que recullen els drets continguts a la Convenció sobre
els Drets de l’Infant. D’aquesta forma una ciutat o comunitat compte amb una governança
amiga de la infància, en treballar per assolir aquests objectius:
1. Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat y tractat justament dintre de les
seves comunitats;
2. Les veus, necessitats i prioritat de cada nen i nena s’escolten i es consideren a les
normatives i polítiques públiques, als pressupostos i a totes les decisions que els
afecten;
3. Tots els nen i nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat;
4. Tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets;
5. Tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i el lleure.
Ciutats Amigues de la Infància s’inicià a Espanya a l’any 2001 i compta amb el recolzament
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i
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Províncies (FEMP), l’Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.
A través del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol destaca a
aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius de drets anteriors, que apliquen
a nivell local un model de gestió des d’un enfocament de drets de l’infant, i que ho fan sota
un sistema de governança que afavoreixi la coordinació interna i externa, que promogui i
generi mecanismes reals de participació infantil i adolescent i que compti amb una estratègia
a llarg termini per incorporar a la infància i adolescència al centre de les polítiques i accions
impulsades des dels governs locals.
UNICEF Comitè Espanyol determinarà l’atorgament del reconeixement d’acord a l’establert a
les bases del reconeixement 2019-2020.
Atès que Ciutats Amigues de la Infància i el reconeixement Ciutat Amiga de la Infància
afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular; atès, a més a
més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats a les bases de la
convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la voluntat de contribuir
activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a la nostra
localitat:
Per tot això PROPOSO al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer: Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol l’inici dels tràmits per a l’obtenció del
Reconeixement de la ciutat de Mataró com a Ciutat Amiga de la Infància,
Segon: Comptar amb el posterior recolzament i col·laboració de UNICEF Comitè
Espanyol per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques
d’infància i adolescència a la nostra localitat.
Tercer: Notificar el present acord a UNICEF Comitè Espanyol, als efectes oportuns.”

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el
seu suport a la iniciativa.
Recuerdo que el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, a la cual se sumó
España, en su introducción pone que “es de carácter obligatorio para todas las instituciones
de los Estados firmantes”. Todas las instituciones implica también a las locales. Por tanto,
como Mataró, nos vamos a obligar desde una doble vía: por un lado, a través de la
obligación que tenemos como institución del cumplimiento de dicha Convención, y por el
otro, haciéndonos Ciudad Amiga de la Infancia.
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Desde Ciudadanos queremos denunciar un grave incumplimiento de Mataró (y también de
Cataluña en general) de los derechos de los niños establecidos en la Convención. En su
artículo 30 se establece que en los Estados que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas se tiene que emplear su propio idioma. Habla de minorías porque a nadie le cabe
en la cabeza que en una ciudad o en un país o región donde más del 50% de la población
tenga como lengua materna un idioma concreto, se les prohíba a los niños o que los hijos no
puedan estudiar en su lengua materna. De hecho, el término de “lengua materna”, si se
busca en el Idescat, no sale. Ahora la Generalitat lo tiene como bastante escondido para no
tener que cumplir dicha Convención. Lo que sí aparecen son preguntas como: “¿A usted qué
lengua se le viene a la cabeza cuando quiere hablar?”.
Es curioso porque ahora el término de “lengua materna” lo han sacado los presos, ya
condenados por malversación y sedición, porque pidieron al Tribunal Supremo que, por
favor, les dejasen expresar en su lengua materna, algo que ellos niegan a niños de 0 a 3
años que son castellanohablantes en el colegio.
En 1953 la Unesco, a través del escrito “Empleo de las lenguas vernáculas”, establece que
es indispensable que la forma más adecuada para enseñar a un niño es utilizando su lengua
materna. Esta recomendación, fue reafirmada en 1999, por la Unicef, que publicó que “está
demostrado que los niños aprenden a leer de forma más rápida cuando adquieren sus
conocimientos iniciales en su lengua materna. Además, aprenden un segundo idioma con
mayor rapidez”.
El catedrático Félix Ovejero ya dijo que “por supuesto hay que asegurar que los derechos de
las minorías sean respetados, pero sin olvidar que son minorías y que la democracia supone
el gobierno de la mayoría”.
Convivencia Cívica Catalana ha sacado estudios que demuestran que en las pruebas PISA
las peores notas son de niños castellanohablantes.
La Unesco, en febrero de 2017, en París, puso énfasis en que la lengua materna contribuye
a que se alcancen todos los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que pretende
nuestra ciudad: “Mediante el dominio de la primera lengua o lengua materna se adquieren
las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética”. Durante la ceremonia de apertura,
la directora general de la Unesco, la Sra. Irina Bokova declaró “la educación y la información
en la lengua materna son absolutamente indispensables para mejorar el aprendizaje”.
Además, en el año 1972 había dos argumentos en relación a la catalanización de la escuela
y al papel educativo que tiene que tener el catalán. Por un lado, se utilizaban argumentos de
eficacia pedagógica y de necesidad pedagógica, y esto lo decía la asociación Rosa Sensat.
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Y por otro lado estaba Òmnium, que abogaba por la inmersión lingüística. Y todos sabemos
el criterio que se ha impuesto.

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, recorda
que l’Ajuntament de Mataró al 2018 va elaborar, sota l’agenda de desenvolupament
sostenible 20/30, el Pla Local d’Adolescència de Mataró (PLIA), que pretenia fer de Mataró
una ciutat moderna, però alhora amable amb els nens. Per això, es va desenvolupar de
manera molt col·laborativa i amb l’objectiu que el PLIA promogués els drets de la infància i
l’adolescència i fos alhora una oportunitat per protegir tots els nens i nenes sota la consigna
de no deixar ningú enrere; que tots tinguessin accés a una bona educació i cultura, i que
poguessin ser alhora corresponsables, resilients i créixer en valors humans. El PLIA volia ser
molt curós amb la promoció de la igualtat d’oportunitats, la prevenció, el suport, el tractament
i la protecció de les situacions de risc, amb un clar caràcter transversal amb altres serveis,
com el d’ocupació, joventut, educació, salut i igualtat.
Igualment, malgrat que finalment es van oblidar de posar en el document definitiu la Carta
dels Drets Humans, la Carta Social Europea i la Carta Europea de Drets dels Nens, estan
molt presents en els objectius del PLIA. I ho hauran d’estar també en la seva execució, atès
que són imperatius per a l’Administració.
A

Junts

per

Mataró

creiem

fermament

en

la

necessitat

de

protegir,

educar,

corresponsabilitzar i empoderar els nostres nens i adolescents. D’aquí l’adscripció sense
renúncies a la Declaració Institucional presentada pel grup de CIU el 2019 per tal que Mataró
esdevingués Ciutat Amiga de la Infància, que esperem que avui es faci efectiva.
La seva aprovació definitiva suposarà un reconeixement a la gran feina feta també durant
molts anys pels tècnics d’altres serveis, com el de Benestar Social, Convivència i
Ensenyament. També de les entitats del Tercer Sector, esportives i culturals, que crec que
mereixen un reconeixement. Sense dubte, Mataró esdevindrà una ciutat amiga, que explica
l’enorme tasca duta a terme per aquestes persones.
A més, l’adhesió implicarà una autoimposició per part dels grups municipals perquè tots
continuem treballant en la millora i la salvaguarda dels menors, per protegir-los de la
violència, l’explotació i l’abús, a la recerca d’una vida sana.
Aquesta iniciativa es lidera per Unicef, en més de 30 països, i dona suport a governs
municipals en els seus esforços. I ens permetrà tenir una xarxa que reuneixi i connecti els
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governs locals amb altres parts interessades (societat civil, acadèmia, mitjans de
comunicació i els mateixos nens). Ens obrirà la porta a diferents programes d’intercanvi,
aprenentatge i debat, a través de la promoció i la dinamització d’espais, així com a altres
activitats i difusió de continguts relacionats amb la infància.
Avui, doncs, espero que es faci efectiva la declaració que es presenta per part del Govern.
Nosaltres hi donarem suport.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda els
presos polítics i exiliats i en demana l’alliberament, sobretot després de l’última sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
La regidora Martínez ha explicat molt bé, com també ha fet la regidora Seijó, què és el que
es pretén amb la candidatura de Mataró a Ciutat Amiga de la Infància.
D’altra banda, a Mataró es parlen més de 100 llengües i el que hem de fer és intentar
transformar tot això en una riquesa per a la societat i els nostres infants, i no dedicar-nos a
atacar la immersió lingüística, el català i la convivència que tots nosaltres volem defensar i
posar per davant de tot, també amb aquesta candidatura.

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,
en referència a la intervenció de la Sra. Sancho, respon que els objectius del
desenvolupament sostenible són una aposta per un model social i polític que posa l’accent
en els infants, especialment en els més vulnerables, aquells amb els que volem abordar
causes

fonamentals

com

la

pobresa

i

la

necessitat

universal

d’aconseguir

el

desenvolupament a favor d’ells i de totes les persones.
Dit això, com molt bé explicaven la Sra. Martínez i el Sr. Teixidó, dintre del PLIA que es va
fer aproximadament fa tres anys, en el qual vaig participar, es van definir unes prioritats i en
cap cas va sortir que la prioritat fos l’educació en la llengua materna. En tot cas, el fet de
conviure amb altres llengües, més de 120 a la nostra ciutat, es va viure com una riquesa més
aviat. Ho tindrem en compte, però ara estem treballant per prioritats que ens semblen molt
més importants.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

6 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PERQUÈ
LA FIRA DE MATARÓ RESERVI UNES HORES SENSE SOROLLS NI
LLUMS

PER

FACILITAR

LA

PARTICIPACIÓ

DE

NENS,

ADOLESCENTS, JOVES I ADULTS AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE
AUTISTA.
El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la
proposta de resolució següent:

“El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se
manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo
vital. Las personas que sufren autismo son especialmente sensibles a los estímulos que
provocan los fuegos artificiales, los petardos, la música alta y las luces intensas, entre otros.
Situaciones que fácilmente les provoca una sobrecarga sensorial por encima del umbral
tolerable que desemboca en crisis, ataques de ansiedad e incluso pánico.
Esta peculiaridad provoca que muchas familias encuentren extremadamente difícil disfrutar
de la feria de Mataró o llevar a sus hijos a las atracciones. Por ello, desde el Grupo Municipal
de Ciudadanos solicitamos que, un día de la Feria de Mataró durante unas horas, se
prescinda de ruidos y luces totalmente evitables para que los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos con Asperger y Trastorno del Espectro Autista sientan que la feria de nuestra ciudad
también es para ellos.
De esta manera se reconocería la extrema sensibilidad que padecen la mayoría de las
personas que están dentro del espectro autista y su base orgánica.
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Consideramos que esta medida no implica molestia alguna para el resto de las personas ya
que no se pide silencio absoluto, sino que, durante esas horas, se prescinda de ruidos que
son perfectamente evitables como sirenas, música muy alta, estrépitos y luces intensas que
muchas de estas personas no pueden soportar.
Asimismo, La carta de derechos de las personas con autismo, adoptada por el parlamento
europeo el 9 de mayo de 1996, en su punto XII recoge: “Las personas con autismo deben
tener pleno derecho al acceso a la cultura, a las distracciones, al tiempo libre, a las
actividades deportivas y de poder gozarlos plenamente”.
En el mismo sentido se manifiestan, entre otras, las siguientes:
-

Resolución 67/82 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 2012
de atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las
sociedades afectadas por los trastornos del espectro autista, los trastornos del
desarrollo y las discapacidades conexas.

-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social.

-

Estrategia Española en Trastornos del Espectro del autista.

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita al pleno lo siguiente:
1.-

Que al menos un día, durante unas horas, en la Feria de Mataró, se prescinda de luces
intensas y de sonidos que son evitables como sirenas, música muy alta o ruidos que
las personas con espectro autista no pueden soportar.

2.-

Que se haga lo posible para que esta medida quede implementada en la próxima feria
2020.

2.-

Que sea notificada esta medida a la asociación de feriantes, a las asociaciones
relacionadas con el Trastorno del Espectro Autista de Mataró.”

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, recorda el
Sr. Francisco de Suárez, mestre de l’Escola de Salamanca, juntament amb Francisco de
Vitoria. Ell deia que quan una norma era injusta, perquè hi havia un tirà que la imposava,
prenent i limitant llibertats, es podia rebel·lar la ciutadania contra el tirà.
Respecte a la proposta presentada, pensem que és positiva, atès que la ciutat són els
espais on els individus adquireixen la condició de ciutadans. Tal virtut comporta permetre
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l’accés a les persones a múltiples serveis i equipaments, possibilitant el contacte amb altres i
el seu desenvolupament, tot en igualtat de condicions.
La ciutat és també l’entorn on es desenvolupen les nostres vides, on ens trobem la majoria
de barreres i impediments que limiten la nostra autonomia, benestar i capacitat d’elecció.
L’entorn urbà i la ciutat ha de ser accessible, en un concepte ampli i integral; no només es
tracta de la supressió de barreres.
Creiem que és una proposta positiva. És cert que el Pla d’Accessibilitat de la nostra ciutat va
potser amb una mica de retard en la seva implementació, malgrat l’esforç que es fa per part
del Tercer Sector, dels tècnics de Benestar Social. Crec que el desenvolupament del Pla no
està ni al 60%, i des d’aquí ofereixo el nostre ajut a la Sra. Seijó per poder-lo desenvolupar.
És una proposta bona que ve a visualitzar les persones amb capacitats diverses i va en la
línia de les jornades que es van fer fa molt poquet per part de la Taula d’Accessibilitat sobre
bones pràctiques per treballar amb persones amb aquestes capacitats diverses, com es
poden incloure en l’àmbit laboral i com es poden interrelacionar sense tenir un patiment en
les activitats que el municipi dugui a terme.
Per tant, malgrat les discrepàncies ideològiques, pensem que la proposta és bona i per això
hi votarem a favor.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, malgrat les
discrepàncies ideològiques amb el Sr. Molero, val la pena fer un esforç entre tots per intentar
que els nens afectats amb aquesta síndrome/trastorn puguin gaudir com tots els altres de la
fira amb unes condicions que els permetin fer-ho.
Per tant hi votaran a favor.

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,
explica que la fira d’atraccions de Mataró és una fira promoguda per l’Ajuntament i
organitzada amb el suport del Gremi d’Industrials Firaires de la província de Barcelona. En el
si d’aquesta col·laboració ja està present la consideració i sensibilitat respecte a aquests
infants que requereixen necessitats especials per gaudir de la fira.
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Concretament, es preveu anualment una jornada de matí exclusiva i gratuïta per a les
escoles d’educació especial. L’objectiu n’és que els infants i joves amb diversitat funcional,
discapacitats físiques, sensorials i psíquiques, puguin gaudir d’una jornada firal adaptada a
les seves necessitats.
Darrerament, els centres participants han estat: Escola Les Aigües, Escola Arboç i el Centre
Especial de Treball CEO de Fundació Maresme. És cert que aquesta iniciativa no és oberta
a les famílies de forma individual i també que algunes realitats neurobiològiques concretes,
com les que vostès presenten, poden no trobar-se recollides o reflectides en el col·lectiu
d’infants que participen en aquesta activitat específica.
Per aquest motiu, i considerant oportuna la proposta, acceptem el compromís de cercar,
conjuntament amb el Gremi esmentat, les diferents possibilitats que puguin fer viable
l’aplicació d’aquesta mesura perquè pugui ser implementada a partir de l’edició 2020. També
n’informarem les associacions relacionades amb el trastorn de l’espectre autista.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

7 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER
FER DE MATARÓ CAPITAL DE L’ESPORT FEMENÍ A CATALUNYA.
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, indica que
en aquesta Proposta de Resolució hi havia 4 acords, però amb la negociació amb el Partit
Socialista hem eliminat el punt 4 de la proposta que feia referència a equipaments, per la
qual cosa la proposta de Resolució és la següent:

“Mataró sempre ha defensat decididament l’esport com a instrument per assolir una societat
cohesionada i saludable.
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La llarga tradició esportiva dels diferents clubs i associacions de Mataró ha fet que la nostra
ciutat sigui coneguda arreu.
L’esport, a Mataró, és doncs un fet social molt arrelat a la ciutat, que es fonamenta en la
concepció de l’esport com a un sector d’interès públic, amb complicitat entre una societat
civil esportiva i organitzada i un ajuntament que doni suport a l’esport com a realitat
transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.
Per un costat, l’esport de base, que ha de ser tractat com a esport de formació, partint de
l’òptica que no sols es tracta d’ensenyar la pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de
transmetre, mitjançant l’esport, un seguit de valors i coneixements més enllà del mateix
esport.
I per altra banda, l’esport de competició, com a eina de promoció del municipi i que el
Consistori ha d’avaluar per determinar les prioritats de suport concret en aquest àmbit.
Així doncs, hi hauria l’acord general que l’esport és un dels millors vehicles educatius i de
transformació social que hi ha. Més enllà dels hàbits saludables i d’una millor qualitat de
vida, la pràctica esportiva enriqueix també qui la practica, a través d’experiències que
comporten un creixement personal, aportant valors i habilitats (treball en equip, afany de
superació, disciplina, esforç, fair play,…) que ajuden a formar la persona.
També sabem, però, que la percepció que nens i nenes tenen sobre l’esport, o sobre les
seves preferències a l’hora de triar-ne un o altre, continua enormement condicionada per la
influència dels estereotips fonamentats en el gènere.
Alguns estudis fets a ciutats com Terrassa, constaten que només un 30% dels usuaris dels
equipaments esportius de la ciutat són dones (un 9% si s’exclouen les piscines) o què
persones en risc d'exclusió social es veuen sovint excloses de la pràctica esportiva en clubs i
equipaments per la manca de possibilitats de fer front a les quotes periòdiques per sufragarne les despeses.
Es també notòria l’absència de dones esportistes als mitjans de comunicació i, en general,
en la quotidianitat esportiva. Malgrat s’ha avençat molt i la participació femenina en tots els
esports ha crescut moltíssim, la seva visibilitat segueix essent molt escassa. Mai han arribat
a gaudir dels indexs de presència i repercussió als mitjans dels esportistes masculins.
Un estudi de la revista “Fosbury” de l’any 2018 sobre la quota de pantalla ocupada per dones
als informatius catalans (TN) atorga només un 3,48% de quota de pantalla a les dones.
L’esport masculí acapara el 96,52% restant. Alguns èxits puntuals de dones esportistes van
fer pujar esporàdicament aquesta quota fins el 6,19% …
Una de les primeres conseqüències d’aquesta escassa visibilització és que les nenes i les
joves adolescents, tenen més dificultats per trobar models i referents esportius en els que
emmirallar-se.
Estem convençudes que continuar el camí cap a la igualtat real i efectiva passa, entre altres
coses, per convertir Mataró en un referent de l’esport femení al nostre país.
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I per aconseguir això, cal considerar l’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics
per a Mataró. Una ciutat que aplica la visió de gènere sobre totes les seves polítiques, també
les esportives, la capital on es viu l’esport femení, la ciutat que vibra amb els seus equips a
l’elit en la competició femenina, la ciutat que cuida i dona protagonisme a les seves
esportistes com a models a seguir per els i les joves de Mataró, la ciutat que aprofita les
possibilitats d’investigació i recerca sobre l’esport que es pot fer al TCM, la ciutat que
dissenya els espais urbans per estimular la pràctica i la socialització esportiva de les dones,
la ciutat que explota al màxim el potencial de Mataró com a capital de turisme esportiu
femení, la ciutat mediterrània, que organitza durant tot l’any esdeveniments esportius que
atrauran jugadores i aficionats d’arreu, la ciutat que juntament amb els clubs descobreix la
gran oportunitat econòmica i de promoció de ciutat que té al davant.
Entre tots hem d’aconseguir que Mataró sigui una capital de referència de l’esport femení a
Catalunya.
Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels
següents ACORDS:
1. S’iniciarà un procés de reflexió amb els clubs de la ciutat per aconseguir que Mataró
esdevingui una capital de referència de l’esport femení a Catalunya.
2. Es dissenyarà de forma conjunta i consensuada, el Pla Estratègic per l’esport femení d’elit,
un projecte amb l’objectiu de situar equips femenins mataronins a les màximes categories de
les seves respectives competicions.
3. El Pla i el seu conjunt d’accions, serviran no només per bastir un projecte esportiu atractiu
sinó també per la recerca eficaç de patrocinis i finançament i també per la revisió del
programa Junts per l’Esport amb la intenció de transformar-lo en una eina més útil per la
consecució de més recursos pels clubs de la ciutat.”

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el
seu suport a la proposta d’ERC.
D’una banda, estem totalment d’acord que a través de l’esport es pot aconseguir una gran
integració social i és un gran vehicle educatiu.
I, de l’altra, a Mataró tenim esports molt potents i tenir un gran esport d’elit potencia la marca
Mataró i és important per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat. I, a més a més,
ens agrada molt poder fomentar l’esport femení. Les dones, de ben petites, sovint tenim
problemes per iniciar-nos en l’esport i, després, de més grans, tenim problemes de patrocini i
per dedicar-nos-hi professionalment.
Hi donarem suport.
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia
també el seu suport a la proposta d’ERC.
Nosaltres, com a grup, entenem que l’esport és una eina imprescindible per a la cohesió
social, els valors de la igualtat, l’amistat, la companyonia, el sacrifici, el respecte i els
beneficis que comporta individualment i col·lectivament, i perquè ens permet donar
oportunitats a persones en risc d’exclusió social, etc. En totes aquelles iniciatives que vagin
en aquesta línia, nosaltres sempre hi serem.
No obstant això, no podem oblidar que nosaltres entenem l’esport com a motor econòmic i
de promoció social, també. I, en aquest sentit, l’esport és un element generador de grans
oportunitats i dinamitzador de l’economia. Per tant, aprofitem per reiterar la necessitat que
aquesta ciutat faci una aposta clara per portar grans esdeveniments esportius pel retorn
econòmic i d’imatge que això comporta.
Finalment, un punt que també s’ha comentat: aquest acord referent als equipaments era un
dels punts respecte als quals nosaltres hi estàvem molt a favor. El cap de setmana passat
vam estar inaugurant la pista d’atletisme com un gran esdeveniment, però entenem que ens
quedem una mica a mitges. Perquè al final el que fem és inaugurar una instal·lació, però
l’equipament el tenim a mitges: els lavabos, els vestuaris, etc. Hauríem de pensar una mica
més a llarg termini i no actuar en funció de la demanda actual. Cal tenir equipaments a nivell
de capital de comarca i l’activitat esportiva sempre ha d’estar en les millors condicions
possibles.
Per tant, el nostre suport a la proposta.

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, manifesta que l’esport a
Mataró està en un bon moment, no només pels èxits de clubs i esportistes, sinó per la gran
quantitat de persones que el practiquen sota el paraigua de l’esport per a tothom, de zero a
100 anys: esport als clubs, a les escoles, de lleure, esport per a gent gran, adaptat i inclusiu.
I un dels factors d’aquest èxit és l’esport femení. Tots els esports d’equip tenen equips
femenins: rugbi, handbol, basquet, hoquei, waterpolo, tennis-taula, vòlei, hoquei patins,
futbol sala, etc. També els esports individuals com l’atletisme, la natació, el patinatge, la
natació artística, etc.
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A més, els equips femenins són els que tenen més nivell esportiu a la nostra ciutat:
waterpolo, basquet, hoquei, esportistes individuals... A les darreres olimpíades de Rio la
majoria d’esportistes eren dones. En les últimes 10 edicions de la Nit de l’Esport s’ha
premiat nou dones i un home. Per tant, l’esport femení a Mataró està en molt bon nivell.
Estadísticament, hi ha un 57,36% d’homes i un 42,64% de dones esportistes. Per tant, a la
nostra ciutat estem en un bon moment a nivell de percentatges. I als jocs escolars, també:
esport masculí, 57,31% i femení, 42,69%.
Creiem que hem de continuar treballant i col·laborant amb els clubs i entitats en la promoció
de l’esport femení i millorar aquests percentatges, però també hem de continuar treballant
en el Manifest per la igualtat de gènere a l’esport de Mataró, que es va presentar a la Nit de
l’Esport 2019.
Acceptarem la proposta.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

PRECS I PREGUNTES

8 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
PER MATARÓ EN REFERÈNCIA ALS “GUARDONS CULTURA
MATARÓ” I LA “NIT DE LA CULTURA”.
La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la
pregunta següent

“Sense cap mena de dubte, una bona política cultural, és una palanca de cohesió i social, la
cultura estableix consciència social i facilita una societat i amb ella un municipi més just,
lliure i intercultural. Invertir en cultura és invertir en societat.
L'educació, l'esport i la cultura són pilars bàsics de l'estat del benestar, ajuda a empoderar i
cohesionar, alhora que combat les desigualtats i la soledat. Tanmateix la Cultura un valor
econòmic essencial ates que riquesa productiva, simbòlica i identitària, igualment
promociona l'economia del territori, indústries culturals i turístiques. Així doncs la cultura ha
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de ser una aliada indispensable de les polítiques socials" de qualsevol Govern que vulgui
aconseguir una societat més lliure, democràtica, arrelada i solidària. Ja l'il·lustre filòsof
Aristòtil explicava en la seva "Poètica" com la tragèdia grega exercia una funció social de
tipus terapèutic que ell mateix anomenava catarsi (Κάθαρσις)1
Per tot l'altrament expressat des de fa uns anys la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de
Mataró ha vingut convocant els Guardons Cultura Mataró, que suposen el més alt
reconeixement que dóna la ciutat als creadors i agents culturals de la ciutat. La convocatòria,
tenia caràcter anual, amb el propòsit guardonar la creació, la recerca i la producció de
qualitat realitzada a la ciutat i a la comarca, i de fomentar la cultura i les arts com a parts
constitutives de la seva personalitat i identitat. Els guardons estaven adreçats a distingir les
figures, els col·lectius i els projectes de més rellevància de l'àmbit cultural i artístic mataroní,
que es consideren mereixedors d'un reconeixement institucional per la seva contribució
singular a la cultura2. Tanmateix res em sabut d`aquest guardons en el darrer any i res s`ha
explicat sobre el futur dels mateixos per part del Govern Sòcio-Comú. Així quan falta menys
de dos mesos per acabar l’any, ni tan sols se’n han publicat les bases.
Es per l`altrament esmentat que, formulem les següents preguntes per ser contestades al ple
municipal de Gener de 2020
PREGUNTA:
Té previst el govern municipal convocar els “Guardons Cultura Mataró” en la seva tercera
edició el 2019?De no ser així , es que el govern municipal no té la voluntat de seguir
mantenint, en propers anys, el reconeixement als creadors i agents culturals de la ciutat? I
en el seu cas , perquè? Quina és la opinió de la regidora de Cultura sobre els “Guardons
Cultura Mataró” i la “Nit de la Cultura” i quina valoració en fa?”

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, explica que els
guardons Cultura Mataró suposen un reconeixement dels artistes, creadors i impulsors de la
cultura a la nostra ciutat. Des del Govern fem una valoració positiva de l’existència dels
guardons, que serveixen per posar en valor aquells ciutadans i entitats diverses que han
dedicat la seva trajectòria a potenciar la cultura a la ciutat, i als que impulsen nous projectes
que destaquen i que aporten un valor afegit.
Malauradament, la situació pressupostària i, en concret, la de la Direcció de Cultura, ha
comportat diferents ajustos que han afectat, entre d’altres, la Nit de la Cultura. La seva

1

Borràs i Castanyer, L., La cultura, eina de transformació. Consell de Govern específic dedicat a la
transversalitat
de la Cultura.2018.Gencat.Pág.3. Consultat a: https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/premsa/1800CULTURA-20.pdf.
2
Extret de: http://culturamataro.cat/ca/direccio-de-cultura/nit-de-la-cultura.
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organització i celebració suposava una despesa en recursos, tant econòmics com humans,
que eren difícils d’assumir.
Així doncs, malgrat que considerem que els diferents agents culturals de Mataró mereixen
un reconeixement, ara hem hagut de prescindir d’aquesta celebració per a l’any 19, però
aquest i altres ajustos els exposarem i cercarem solucions i alternatives en el marc del
Consell de Cultura que convocarem properament, quan finalitzi el procés de constitució.
Aleshores posarem aquest tema sobre la taula i el podrem tractar.

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix la
resposta de la Sra. Pérez Carrasco.
Entenc, però, que al 2019 els guardons han caigut de l’agenda, però que se celebraran més
endavant?
D’altra banda, potser se’ns hauria d’haver explicat alguna cosa al respecte perquè nosaltres
n’estiguéssim assabentats.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9 i 11 per venir
referits a temàtiques coincidents.

9 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A L'ONADA
DE ROBATORIS EN LES ESCOLES DE MATARÓ.
El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la
pregunta següent:
“Ante la oleada de robos en los colegios producidos en la ciudad en los últimos meses, este
Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fallos de seguridad ha habido que han producido dicha oleada
2. ¿Qué medidas se han llevar a cabo para evitar futuros robos?
3. ¿Cómo y cuándo se va a reponer el material robado? ¿Quién lo va a pagar? “
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11 -

PREGUNTA

D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MES

SOBRE

L’ONADA DE ROBATORIS ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA
NOSTRA CIUTAT.
La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la
pregunta següent:

“Les comunitats educatives dels centres docents es senten desemparades i impotents
davant l’onada de robatoris als centres educatius.
Essent l’Ajuntament el responsable del manteniment i vigilància dels edificis municipals
entenem que no s'han fet les inversions necessàries en seguretat i no funcionen els
protocols d'alarma establerts, com s’ha constatat amb tots els robatoris i actes vandàlics que
s’han anat succeint darrerament.
La directora de l’Institut Escola Mar Mediterrània es queixa que els protocols han fallat, que
els lladres hi han entrat tres cops des de l'estiu i aquesta darrera vegada, tot just començar
les vacances de Nadal, s’hi ha recreat. Han campat al seu aire pel centre. Se’ls hi ha endut
una vintena de portàtils i ningú els havia avisat. Van ser ells mateixos els qui s’ho van trobar.
A l'escola Camí del Cros també els han entrat a robar cinc vegades des del juny; la darrera a
mitjans del mes d’octubre, on els lladres es van endur tauletes i mòbils i van trencar portes i
vidres.
L’Escola Josep Manuel Peramàs tampoc se n’escapa d’aquesta onada. Els hi han entrat i
se’ls hi han endut material d’educació física i algun portàtil a més dels actes vandàlics que
han sofert.
A l’escola Camí del Mig també ho varen intentar. El conserge, que hi va passar per si tot
estava bé, es va trobar una finestra trencada entre d’altres destrosses i una notificació de
l’alarma des de dissabte a les 9 del vespre.
Ens consta que s’han portat a terme reunions amb les direccions i Ampas dels centres
educatius, que s’ha reconegut que ha fallat el protocol, que milloraran tant el protocol
d’actuació com les infraestructures i els sistemes d’alarmes per evitar robatoris, prioritzant-lo
en detriment d’altres actuacions com podrien ser millores en patis i cobertes. Ja els advertim
que el nostre grup no acceptarà de cap manera que aquesta actuació sigui en detriment del
manteniment i millora dels nostres centres. Manteniment que deixa molt que desitjar en molts
centres, i que fan que els nostres educadors hagin de treballar en condicions gens optimes.
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Des d’Esquerra Republicana estem convençuts de la gran feina integradora de les escoles a
la nostra ciutat i creiem que s’hauria de donar el màxim suport a tot el que fan els nostres
professionals en aquest àmbit. No els podem deixar sols davant d’aquesta situació. Els hem
de dotar de recursos i eines necessàries per una tasca tant important a la nostra societat
com és l’educació. Però mai s’ha de fer en detriment altres actuacions que puguin necessitar
els nostres centres.
El robatoris i els actes vandàlics van lligats a l’incivisme cosa que ens fa pensar que Mataró
com a Ciutat ha d’apostar més per polítiques que fomentin el civisme que podrien passar per
potenciar la figura dels educadors de barri als patis de les escoles per dinamitzar activitats
integrant les escoles al barri, per la policia de proximitat, pels agents cívics, entre d’altres.
Per molts motius, pensem que una de les prioritats de tots ha de ser la millora del civisme, la
convivència a la ciutat i la seguretat.
Per això, formulem les següents preguntes:
1.

Què està fallant?

2.

Quin és el protocol establert?

3.

Què ha fallat amb el protocol de seguretat?

4.

L'empresa de seguretat està complint amb les obligacions del contracte?

5.

Quina solució tenen prevista?

6.

Quins compromisos han adquirit amb la comunitat educativa davant d’aquests fets?

7.
Quines actuacions, quin calendari i quin sistema de seguiment s’implementarà perquè
s’acompleixin aquests compromisos.”

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en primer lloc,
destaca la preocupació del Govern pel repunt d’intrusions que han patit els centres
educatius, tant públics com privats. A l’espera dels resultats de les investigacions dels
Mossos d’Esquadra, presumiblement són fruit d’un grup delictiu que s’ha concentrat en
aquest modus operandi, aprofitant la menor activitat i presència de persones als centres
durant les vacances de Nadal.
En aquest sentit, s’estan analitzant les circumstàncies específiques de cada intrusió i centre,
en un treball conjunt de Policia Local, Mossos d’Esquadra, equipaments municipals,
empresa d’alarmes, direccions dels centres i AMPES. Si bé les mesures preventives que
finalment s’adoptin s’hauran d’adaptar a les especificitats de cada centre, ja s’està treballant
en diverses línies de millora, com són: realització d’auditories de seguretat individualitzades
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per part de la Policia Local i dels serveis d’equipaments i d’ensenyament, prioritzant els
centres amb major índex d’incidència i risc; intensificació de la vigilància policial, reforçant la
col·laboració amb el cos de Mossos d’Esquadra; revisió dels protocols de vigilància i
actuació de seguretat privada i policia; formació en autoprotecció i prevencions de seguretat
per als conserges i direccions dels centres pel que fa a les persones que hi tenen accés;
obertura i tancament d’espais i custòdia d’objectes de valor, principalment d’ordinadors
portàtils, tauletes i diners en metàl·lic; increment de la inversió en infraestructures i sistemes
de seguretat als centres educatius, especialment en tancaments, mitjançant portes, finestres
i murs; i major contacte amb les comunitats educatives per conèixer-ne les demandes.
El seguiment de les mesures realitzades es farà a través d’una comissió específica amb els
regidors implicats, responsables tècnics i membres de la comunitat educativa.
Finalment, pel que fa a la reposició del material sostret i a l’assumpció de la despesa, és el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat el que dota als centres dels materials tècnics
necessaris per a la docència i, per tant, el responsable de proveir-los en cas de dany o
sostracció.
L’Ajuntament ja ha contactat amb els Serveis Territorials d’Ensenyament i aquests han
expressat la seva voluntat de proveir el material tan aviat com sigui possible.

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, suposava que
totes les mesures esmentades ja s’havien pres en la darrera reunió celebrada, amb la
primera onada de robatoris.
De todos modos, nos felicitamos porque se vayan a implementar estas medidas.
No nos parece bien que sea la Generalitat la encargada de reponer los aparatos
informáticos sustraídos, más que nada porque todo este tiempo los alumnos se van a
quedar sin acceso a ellos.
Por otro lado, existen programas informáticos que se instalan en los aparatos y se puede
hacer un seguimiento de ellos por medio de dispositivos móviles para su recuperación.
Habría que implantarlos en el material de los centros educativos, y no se entiende cómo no
lo estaban ya.
Estaremos atentos.
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La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, explica que el
protocol de seguretat i de manteniment és competència de l’Ajuntament i considera que ha
fallat. Jo preguntava també si s’han demanat explicacions a l’empresa de seguretat.
Hem de destinar-hi recursos per trobar solucions.
Com a part del consistori, ens agradaria que se’ns tingués en compte tant en aquest
assumpte com en tants altres que com a Govern no compartiu amb nosaltres.
Des d’ERC-MES seguirem el desenvolupament dels compromisos presos, n’exigirem el
compliment i vetllarem perquè s’hi destinin els recursos necessaris, tant materials com
humans. Treballarem perquè l’aposta per la seguretat no sigui en detriment d’altres partides
educatives. Hem d’apostar veritablement per l’educació.

10 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA
CONTRACTACIÓ A FAVOR DE L'EMPRESA DIGALIX, SL, PEL
SERVEI

DE

CONSULTA

I

ASSISTÈNCIA

TÈCNICA

PER

A

L'OBTENCIÓ D'UNA PROPOSTA TECNOLÒGICA I DE DISSENY DE
L'ESPAI

DE

LA

NOVA

OFICINA

DE

TURISME

SITUADA

A

L'EQUIPAMENT CAFÈ NOU.
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta
la pregunta següent:
“El 28 de nov. De 2019, se resolvió aprobar la contratación a favor de la empresa Digalix, SL,
para el servicio de consultoría y asistencia técnica para la obtención de una propuesta
tecnológica y de diseño del espacio de la nueva Oficina de turismo situada en el
equipamiento del Café Nou.
Según pudo preguntar esta Portavoz en Comisión y que a fecha de hoy todavía no ha sido
contestado, este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes
preguntas:

30

1. ¿A pesar de ser una contratación menor, qué criterio siguió este gobierno para asignar a
dedo el contrato a esta empresa?
2. ¿Por qué, puestos a otorgar contratos de forma unilateral no se contó con una empresa de
Mataró?
3. Según consta en el decreto 2019/8397 el servicio debería haber acabado el 7 de
noviembre de 2019 ¿ha sido así? y si es así ¿Cuáles han sido las conclusiones?
4. ¿Qué servicios y de qué importes ha facturado a Digalix,S.L.al Ayuntamiento durante los
últimos tres años?
5. ¿Al tratarse de un contrato de consultoría, que en algunos casos puede conllevar la
realización de otros servicios o venta de productos, ¿Realizará o se le comprará a Digalix,
S.L. otros productos/servicios?”

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, explica que la Llei de contractes del sector públic, la vigent i l’anterior, no obliga ni
a fer concurs ni a demanar altres ofertes en el cas d’un contracte menor.
Tot i així, amb l’objectiu de la contractació d’aquesta consultoria per obtenir l’assessorament
sobre quines solucions tecnològiques concretes són les més adequades i els productes del
mercat actual, el criteri seguit per a l’adjudicació del contracte ha estat escollir l’empresa amb
el perfil més adequat a les necessitats: una empresa especialista en solucions innovadores
en tecnologies interactives i recursos multimèdia, especialitzada en integracions de gran
format i disseny d’espais en l’àmbit de les oficines de turisme, que fos capaç de
desenvolupar les solucions a mida que necessitem, prioritzant la part de la infraestructura
audiovisual.
De totes les empreses consultades i les propostes rebudes, Digalix és la que s’ajustava més
clarament al perfil requerit, ja que combina les dues branques: la tecnològica en espais i
equipaments i la seva experiència i aplicabilitat concreta en l’ús de la informació turística.
En aquest sentit, va aportar experiència en equipaments turístics i administracions, com
l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i el Palau Robert de
Barcelona.
Per què es van atorgar aquests contractes de forma unilateral sense comptar amb empreses
de Mataró? Atès el pes important tecnològic de la nova oficina de turisme, que es
caracteritzarà pel seu component smart, des del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç es
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van fer diverses consultes per trobar una empresa especialitzada en tecnologies interactives
que pogués construir la millor proposta i les corresponents solucions de software per a la
gestió.
La primera de les consultes es va fer a Gentic, l’associació comarcal que agrupa empreses i
autònoms que creen, comercialitzen o produeixen productes TIC, la qual va fer arribar la
nostra sol·licitud d’informació a tots els associats per detectar, sense èxit, l’existència
d’alguna empresa amb el perfil que requeríem. Alhora, es va contactar també amb
Tecnocampus Mataró per preguntar si entre les empreses adherides al parc n’hi havia
alguna que pogués prestar el servei demanat. Es va parlar amb empreses com 2Shapes
Technology o Cube Technology Innovation, sense aconseguir trobar aquest perfil.
Per aquest motiu, va ser necessari obrir les consultes a altres empreses de fora de Mataró.
Posteriorment, es va contactar amb diferents empreses, com Telefónica, Digalix, Gresely
Farré, Corte Inglés, Sintelec, entre d’altres, i les tres que van passar-nos pressupost van ser
les tres primeres esmentades de la llista (Telefónica, Digalix i Gresely Farré de Molló).
D’altra banda, sí, el projecte ja ha estat entregat i les conclusions han estat que com a
solucions audiovisuals de gran format i interactives, el més adient seria incorporar els
elements tecnològics següents: videopantalla LED de gran format i alta resolució, dues
taules interactives multitàctils i multiusuari, un photocall interactiu amb sistema de
reconeixement i càmera de processament i un sistema d’àudio per a la sonorització de
presentacions i per a música ambient. El projecte també conté imatges de la proposta
d’ubicació de les diferents solucions audiovisuals i de disseny de l’espai de l’oficina.
És un projecte entregat i d’interès i que ja se’ls farà arribar.
Respecte a la quarta pregunta, a data d’avui l’única factura que ens consta de Digalix és
aquesta contractació per un import, amb IVA inclòs, d’11.664,40 €.
Finalment, per part de l’Ajuntament s’està elaborant el plec de condicions tècniques per al
subministrament i instal·lació de pantalles audiovisuals i de mobiliari de la nova oficina de
turisme, que es farà públic mitjançant el procediment de contractació per concurs.

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, explica
que un dels motius pels quals ha portat la pregunta al ple és perquè ho va preguntar en
comissió al mes de novembre i encara no n’havia rebut resposta.
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Es importante porque en este tipo de contratos, sobre todo en consultoría, muchas veces se
ha visto que lo que se hace es trocear un contrato mayor para poder asignar el contrato a
una empresa determinada sin pasar por la contratación pública.
De todos modos, le hemos preguntado qué se le había facturado a esta empresa porque,
según establece la Ley de Contratación Pública, estos contratos deberían publicarse
trimestralmente. Y según parece, desde el primer trimestre de 2019 no aparece publicado
ningún contrato menor por el Ayuntamiento.
Estaremos pendientes del nuevo concurso que se va a hacer para que ninguna consultoría
fuerce, mediante condiciones, que se les contrate a ellos.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, recorda que durant el mandat anterior, any rere any, en l’informe d’auditoria
d’Intervenció es feia esment sempre a qüestions relacionades amb contractes menors, i es
va detectar que en el cas de patronats s’havia incorregut de vegades en reiterar contractes
amb algunes empreses, la qual cosa està pràcticament solucionada. Era un dels objectius de
la Intervenció municipal el mandat passat. No tenim cap dubte que aquest problema ja no el
tenim.
Pel que fa al web municipal, ho mirarem. Aquest Ajuntament té la pàgina de Pressupostos
pública, i totes les factures, conforme van entrant, es van registrant al dia. No crec que hi
hagi molts ajuntaments a Catalunya i Espanya que facin això, però ho mirarem.

12 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL ROM (AUDIÈNCIA
PRÈVIA).
La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM,
presenta el prec següent:

33

“El Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 93. “Dret d’intervenció davant dels
membres de la Corporació”, estableix que:
“Qualsevol ciutadà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir formulant precs i/o preguntes
abans de les sessions ordinàries del Ple Municipal. Amb aquesta finalitat s’habilitarà una Audiència
Prèvia mig hora abans del Ple ordinari, la qual serà presidida per l’Alcalde i amb assistència dels
Regidors/es, amb una durada màxima de 30 minuts”.

En quant a les intervencions:
“La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta i 2 minuts per a
contestar. Aquesta limitació general no serà aplicable en el cas d’assumptes que per la seva pròpia
complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat més ampli”.

Després d’alguns mesos de funcionament de les Audiències Prèvies, s’observa per un costat
que rarament s’esgoten els 30 minuts previstos i per l’altre, que en general, les
persones/entitats participants no acaben de quedar satisfetes.
Una satisfacció que probablement s’aconseguiria si poguessin completar les seves
intervencions amb alguns comentaris finals (d’un temps també curt i concís) a títol de rèplica,
posteriors a la resposta a la seva qüestió.
D’altra banda, un aspecte que possiblement ajudaria a millorar la satisfacció de les persones
que es preocupen de fer arribar les seves demandes individuals o col·lectives al Ple, seria no
tallar la seva intervenció de manera brusca un cop passat el temps establert sinó fer un avís
i ser flexibles a l’hora de fer acabar la intervenció.
Aquest mateix criteri es podria aplicar als membres del consistori en les seves exposicions
al Ple ja que, en ocasions, són tallats quan, potser, els falten dues frases per acabar el seu
parlament.
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta el
següent prec:
1)
La Comissió d’Organització es reunirà per valorar el funcionament de les Audiències
Prèvies i per debatre sobre l’ampliació del temps d’intervenció a disposició dels ciutadans i
entitats i la manera de controlar els temps de intervenció.
2)
Mentrestant, si una persona esgota el seu temps de intervenció se l’avisarà i se la
convidar a que vagi acabant sense interrompre-la sobtadament.”

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, accepta el prec i recorda que dijous vinent se celebra la primera comissió
informativa especial d’Organització. És tan oberta que la idea era proposar a la resta de
grups municipals els temes per portar i tractar. Aquest en podria ser un.
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I si, perquè és un reglament, triguem molt a decidir algun tipus de canvi, podríem, mitjançant
la Junta de Portaveus, fer algun tipus de proposta mentre es modifica el reglament.

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM,
agraeix la resposta. Si aconseguim fer aquest canvi, millorarem molt l’Audiència Prèvia i les
persones que vinguin se sentiran més acollides i escoltades, igualment val per al ple en el
cas de les intervencions de les persones que vinguin i dels mateixos regidors.

13 -

PREGUNTA

D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MES

SOBRE

ESPÈCIES VEGETALS INVASORES A MATARÓ.
El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la
pregunta següent

“Al llarg del temps els humans han transportat espècies vegetals a territoris diferents del seu
àmbit d’origen. Aquesta introducció d’espècies foranes molt sovint s’ha fet de manera
intencional amb motivacions econòmiques, recreatives i estètiques, però també s’ha produït
de manera involuntària.
Quan les espècies foranes s’expandeixen a gran velocitat en un període de temps curt i
causen impactes negatius en el medi d’acollida, aleshores es parla d’espècies invasores.,
que provoquen el desplaçament d’espècies natives dels seus hàbitats i l’alteració dels
ecosistemes locals.
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la
següent pregunta:
1)
L’Ajuntament de Mataró disposa d’un inventari de les plantes no autòctones del
nostre país existents a l’espai públic del terme municipal?
2)
Si és així, quines espècies vegetals invasores s’han detectat, quina és la seva
distribució i quines accions s’han realitzat al respecte?”
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El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, reconeix que en
aquest moment l’Ajuntament de Mataró no disposa d’un inventari de plantes no autòctones a
les nostres zones verdes. No obstant això, aquest inventari s’inclourà en el marc del Pla
Director de Manteniment de les Zones Verdes, que es pretén elaborar durant el present
mandat.
Així doncs, mentre no comptem amb aquest inventari municipal d’espècies vegetals no
autòctones, des de la Secció de Jardineria continuarem en la línia actual de producció de
plantes al viver municipal i de compra, d’acord amb el Catàleg de la Generalitat de
Catalunya de plantes invasores per tal d’evitar-ne la proliferació.

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix la
resposta, però no hi està d’acord per dos motius:
En primer lloc, perquè el regidor de Verd Urbà ha reconegut que no disposem d’aquest
inventari. La veritat és que al ple de maig del 2016 un regidor del Govern va afirmar que el
Consell de Medi Ambient ja havia aprovat aquest inventari i es va comprometre a elaborar
un estudi per a la conveniència de la substitució de la flora invasora per altres espècies
autòctones amb un pla d’acció conjunta.
En segon lloc, perquè quan el regidor diu que no saben quines espècies invasores hi ha a
Mataró, el cert és que sí que n’hi ha unes quantes a l’espai públic de la ciutat, entre elles,
l’ungla de gat, l’atzavara, la figuera de moro i el plomall de la pampa.
Aquestes espècies estan declarades com a invasores pel Reial decret llei 630/2013, de 2
d’agost, pel qual es regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores. Se’n
prohibeix la comercialització, el transport i la plantació, entre d’altres, i se n’insta l’eliminació.
Actualment a Mataró podem trobar a Rocafonda (c/ República Argentina i El Salvador),
atzavares i figueres de moro; al passeig de Molins, ungla de gat; a Pla d’en Boet (c/ Pablo
Iglesias i Serra Ràfols), plomall de la pampa; al Camí de la Serra (c/ Salvador Espriu), ungla
de gat i plomall de la pampa; a la Llàntia (c/ Galícia), atzavares; a la Via Europa (parc de
Can Boada), atzavares i figueres de moro; al Rengle (hortes del Camí Ral), plomall de la
pampa; a Cerdanyola (rondes Bellavista i Rocablanca), figueres de moro i plomall de la
pampa; a Cirera (antigues pistes de conduir), atzavares, figueres de moro, ungla de gat, etc.
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En tot cas, per tot allò exposat, instem el Govern que entomi els compromisos adquirits i que
comenci amb la substitució d’aquestes espècies per altres d’autòctones.
D’altra banda, no vull deixar passar per alt que a les dues preguntes que he formulat en els
darrers plens (la dels símbols feixistes i la d’avui sobre plantes invasores), a dos regidors
diferents, se m’ha facilitat informació errònia. Serà aquesta la tònica d’aquest mandat?

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, respon que les
plantes que ha enumerat el Sr. Bernabeu segurament no són plantes dels nostres verds i
jardins municipals, està parlant de flora que hi ha en altres terrenys.
Aquest llistat de plantes catalogades per la Generalitat és un llistat viu. Moltes d’aquestes
plantes quan es van sembrar als jardins de la ciutat de Mataró sí que estaven permeses.
Nosaltres ens comprometem a treballar durant el mandat per crear un inventari d’aquestes
plantes no autòctones invasores.
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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-MÉS-AM, presenta la
pregunta següent:

“A pocs mesos de la inauguració de la pista polivalent coberta de Cerdanyola (data prevista
final d’obres 31-03-20), encara no es coneix el Pla d’Usos de la Instal·lació (esportiu: dues
pistes de bàsquet/futbol sala o handbol o esdeveniments i actes).
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la
següent pregunta:
3)

Quin és el Pla d’Usos previst per la instal·lació?

4)

Per quin motiu encara no s’ha presentat?”
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La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, respon que la pista
coberta polivalent de Cerdanyola està concebuda com una pista oberta a l’esport de lleure i
a les activitats no esportives, des del primer moment.
Dit això, sí que se n’ha explicat el Pla d’Usos. Precisament, un dels requisits per poder tirar
endavant el projecte era aquest. A data 19 d’abril del 2017, la Direcció d’Esports va fer la
proposta del Pla d’Ús d’aquesta pista. A data 25 d’abril, al punt 3 de l’Ordre del Dia, el Pla es
va explicar al Consell Territorial de Cerdanyola, i entenc que també es devia fer abans a les
comissions informatives corresponents.
No obstant això, aquesta pista d’accés lliure i obert a tothom també atendrà peticions de les
escoles més properes i els dissabtes al matí es faran jornades dels jocs escolars de Mataró
per millorar la qualitat dels jocs que s’hi practiquin.
S’hi atendran puntualment peticions de l’esport federat que necessitin de manera raonada
espais per a la pràctica correcta dels seus esports, compaginant-ho amb la prioritat de
l’esport de lleure. I s’hi atendran també actes no esportius.
En tots els casos i per poder donar la llicència d’activitat des del departament municipal
corresponent, caldrà complir amb els requisits sol·licitats per garantir la viabilitat de l’activitat
a les instal·lacions, com l’aforament, els plans d’autoprotecció i les sortides d’emergència.
Arran de la visita a la pista poliesportiva de Cerdanyola, han sorgit especulacions sobre això,
i per tant us agraeixo la pregunta: el que es va dir es continua mantenint i així es farà.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, reconeix
que aquestes especulacions poden estar motivades per la llunyania del 2017, que és el
moment en què es va explicar aquesta idea de Pla d’Usos que tothom va acordar. Estaria bé
parlar-ne de nou al proper Consell Territorial de Cerdanyola perquè tothom en quedi
assabentat.
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DE
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SOBRE

L’EMANCIPACIÓ JUVENIL.
El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Durant la campanya de les eleccions municipals, el candidat del PSC, va anunciar una
proposta en matèria d’habitatge orientada al jovent: la concessió de microcrèdits d’un màxim
de 1.000 € a retornar en 3 anys, perquè els joves poguessin pagar la fiança de lloguer d’un
pis.
Després d’uns mesos de marge, hem pogut comprovar que aquesta proposta no està inclosa
al Programa d’Actuació Municipal ni al Pla Jove de Mataró.
No obstant això, en aquests dos documents es recullen altres mesures concretes per a la
població jove per promoure la seva emancipació:
- Plataforma Compartir Habitatge a l’Oficina Jove del Maresme-Sidral.
- Informació integral en matèria d’habitatge a l’Oficina Jove del Maresme-Sidral.
A part d’aquestes mesures específiques, segons aquests documents s’actuarà també amb
propostes generals per a tota la població, com augmentar els habitatges en règim de HPO i
de lloguer social.
Per aquests motius el Grup Municipal d’ERC-MES formulem les següents preguntes:
-

El govern municipal té previst executar la proposta dels microcrèdits per sufragar
fiances pel jovent? En cas afirmatiu, en quins terminis i condicions?

-

Quantes persones joves han sol·licitat els serveis que ofereix l’ajuntament? Consideren
les mesures suficients per promoure l’emancipació juvenil? “

El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent, recorda que
l’emancipació juvenil no només és poder adquirir o llogar un habitatge, sinó que és garantir
els drets i deures dels joves, treballar per l’educació de qualitat i accessible, trobar una
feina de qualitat, etc.
Segurament, pel que fa a les mesures, mai no és suficient, i més quan el govern de la
Generalitat, del qual formeu part, ens ha tingut més de sis mesos sense directora general
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de Joventut. Però a Mataró tenim la consciència tranquil·la, ja que disposem d’un Pla Local
de Joventut amb més de 170 accions concretes per tal de treballar per l’emancipació
juvenil.
Pel que fa a la primera pregunta, és veritat que durant la campanya vam parlar d’estudiar la
possibilitat d’atorgar microcrèdits. Actualment està en vies d’estudi, ja que hem vist certes
complicacions legals i de forma que impedeixen tirar endavant la proposta com ens
agradaria, però no ho descartem.
També és veritat que el Pla de Mandat i el Pla Jove contemplen altres mesures per tractar
la qüestió d’habitatge jove: impulsarem noves promocions d’habitatge en règim de lloguer
protegit, reservarem habitatges per adjudicar directament a joves, mobilitzarem l’habitatge
per fer-lo accessible i impulsarem les cooperatives de llogaters en el marc del projecte “Yes
We Rent”, que ha rebut uns 2,5 milions d’euros de subvenció d’Europa i en el qual ja han
començat a treballar formant-se més de 24 joves. A més, ajudarem a la tramitació d’ajuts
de lloguer de l’Agència d’Habitatge de Catalunya des de l’Oficina Local d’Habitatge.
Pel que fa a les dades, no disposem ara mateix de dades del nombre de joves que han
sol·licitat els serveis en general, però sí que coneixem el percentatge de joves que s’han
inscrit com a demandants d’habitatge protegit. Joves d’entre 18 i 25 anys representen el
4% del total, i d’entre 25 i 35 anys, el 20%. Els joves demandants d’habitatge protegit
representen el 24% de les peticions.

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta,
però considera que no se li ha respost del tot la pregunta.
D’altra banda, que la gent surti en campanya electoral fent una promesa electoral que
després no es pot complir és molt greu.
El tema de la Plataforma Compartir Habitatge tampoc no ens ha quedat clar si s’està fent.
Ens hem estat mirant el Pla de Joventut i hi ha moltes accions calendaritzades que no es
duen a terme. Hi ha d’haver un web propi per a aquest servei des del 2019 i no hi és, per
exemple.
Hem volgut donar un cert marge, perquè l’equip és nou, per veure si les actuacions
arrenquen, però hi ha moltes coses programades que no hi són. En lloc de trobar una
entesa, se’ns respon amb evasives i dient que no hi ha hagut directora general, quan la
Direcció de Joventut de Catalunya ha funcionat igualment.
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El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent, reconeix que
és veritat que hi ha moltes coses que encara no han tirat endavant. També estem esperant
coses que la Generalitat ens deu des del 2013, però sí que és veritat que podem donar
continuïtat a aquest debat al Consell de Participació de Joventut.

16 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER UNA INTERPRETACIÓ
MODERNA

DEL

REGLAMENT

DE

PROTOCOL,

HONORS

I

DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el
prec següent:

“La Galeria d’Il·lustres, exposada al primer pis de la seu de l’Ajuntament de Mataró està
formada per 14 homes i tots nascuts a Mataró.
Efectivament, haver nascut a Mataró és una condició indispensable per qualsevol persona
candidata a merèixer aquesta distinció. O al menys, aquesta és la interpretació que en fa el
Govern Municipal.
El Reglament d’Honors i Distincions, però, no fa cap esment a aquesta restricció. El que fa,
com és lògic, és parlar dels serveis prestats al municipi i de la trajectòria personal dels
candidats.
De la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres
Article 16. El reconeixement com a membre de la Galeria dels Mataronins i Mataronines
Il·lustres es concedirà pels mèrits rellevants des del punt de vista històric, tant en èpoques
anteriors com en l’època actual, i comportarà la col·locació d’un retrat a l’esmentada galeria
o un altre lloc rellevant de l’Ajuntament.
La Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres té la finalitat de perpetuar la memòria
d’aquelles persones que han prestat distingits serveis al Municipi o han tingut una trajectòria
personal indiscutiblement meritòria. L’atorgament es realitzarà per acord del Ple.
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Per tant, la condició d’haver nascut a Mataró, sembla fruit d’una interpretació anacrònica que
deriva del fet que, fins ara, totes les persones mereixedores d’aquest reconeixement havien
nascut a Mataró.
És aquesta interpretació acceptable en una societat com l’actual?
Mataró es una urbs moderna, on convivim persones nascudes a Mataró amb altres que han
decidit viure i treballar a la nostra ciutat (en aquests moments quasi 72.000 persones - el
56% de la població).
Estem dient als nostres conciutadans que per molt arrelats que estiguin, per molt que
treballin, per molt que excel·leixin i destaquin en l’esport, en la política, en la docència, en la
investigació, en l’associacionisme, en l’enginyeria, el l’art, en la ciència, ... mai els
reconeixerem el compromís i mai podran formar part de la Galeria de Mataronins i
Mataronines Il·lustres perquè no han nascut a Mataró?
Pels republicans, és mataroní i mataronina qui decideix ser-ho, qui ha triat viure i treballar a
Mataró. Per això, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’esquerres,
fem el següent prec:
1. Consensuar una interpretació moderna del Reglament de Protocol, Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Mataró, de manera que constitueixi una eina útil per a reconèixer el
compromís de totes aquelles persones que pels seus mèrits, trajectòria personal i serveis a
Mataró s’ho mereixin.
2. La modernització i actualització de la interpretació del Reglament no requereix cap canvi
en el text del Reglament. En conseqüència, la seva aplicació serà immediata i no serà
necessari establir cap calendari.”

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, considera que la interpretació no és la que fa el Govern actual, sinó tots els
governs des que existeix la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres. No és cosa
d’aquest Govern, sinó que quan es va fer el Reglament i es va començar a fer la Galeria,
igual que les altres distincions, es va decidir així i així s’ha mantingut.
Aquest Ajuntament no només ha tramitat peticions de mataronins il·lustres de Mataró, també
s’ha estudiat en el passat la possibilitat de reconèixer com a mataronins il·lustres a
personalitats que havien nascut fora de Mataró, com ara l’alcalde republicà Josep Abril o el
sindicalista Joan Peiró o, darrerament, en Lluís Terricabres (“Terri”).
És a dir, sí que s’ha tractat aquesta qüestió i es va decidir en el passat que no complien la
condició de ser mataronins per a estar a la Galeria. Per això es van crear també altres
distincions.
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En el cas de Joan Peiró i de Josep Abril, dues personalitats que es mereixerien també estar
a la Galeria, perquè van ser molt significatius per a la ciutat, quan les entitats i grups
d’aquest consistori van tractar la seva distinció, van decidir finalment atorgar-los el
reconeixement de Fills Adoptius, perquè és el títol previst per als no nascuts a la ciutat.
S’ha d’entendre bé que no existeix una gradació entre els reconeixements que figuren al
Reglament d’Honors i Distincions. És a dir, no és més un Mataroní Il·lustre que un Fill
Adoptiu de la ciutat. No hi ha una jerarquia de títols. L’única diferència és que el Mataroní
Il·lustre té dret a un quadre al vestíbul de la primera planta de l’Ajuntament, a la qual hem
anomenat Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres. I, de tota manera, la ciutat ha
sabut homenatjar els fills adoptius amb altres tipus de reconeixements, com la col·locació
d’una escultura, la creació d’una beca o posant el seu nom a un carrer de la ciutat. Segons el
Reglament, l’única diferència entre uns i altres és el lloc de naixement.
En tot cas, si es creu que ja no cal aquesta diferenciació, el que hauríem de fer és eliminar la
categoria de Fill Adoptiu i assimilar-los tots dos, però aquesta no va ser en el seu moment la
voluntat del legislador i no creiem que ho puguem abordar ara sense reflexionar i estudiar
amb deteniment una reforma tan significativa de la normativa. Caldria replantejar-nos-ho tot
plegat.

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, està d’acord
amb replantejar-s’ho tot plegat. L’argumentació que sempre ho hem fet així no em serveix.
Jo no soc experta en reglaments d’honors i distincions, ni en cap tipus de reglament, però la
distinció no és entre Mataroní Il·lustre i Fill Adoptiu, perquè també al Reglament mateix hi ha
la categoria de Fill Predilecte.
Demanem, si us plau, una nova interpretació. Mirem-nos les coses amb ulls del 2020 i, com
que aquest tema ja ve de lluny perquè portem dos anys fent aquest prec, comencem a
trobar-hi una solució.
A nosaltres en persistència no ens guanyen i podem insistir-hi cada ple.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, recorda que si hi ha alguna cosa que se sol fer com s’ha fet sempre són les
distincions i els honors. No és precisament un d’aquells temes que vagin per modes ni que
canviïn cada any. Solen ser qüestions molt estables i molt institucionals. Ho dic amb
consciència. Ara bé, jo no seré qui digui que això no es pot debatre.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:41 hores, el Sr. President aixeca la
sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.

L’ALCALDE
David Bote Paz

LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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