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ACTA NÚM. 17/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2021.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de desembre 

de dos mil vint-i-u, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els/les  Senyors i Senyores: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 

 

 

No assisteix a la sessió: 

ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 2 de desembre de 2021 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
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 2 de desembre de 2021, 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 l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 

2021.-     
 
2.-   DESPATX  OFICIAL.- 
 

DICTAMENS 
  
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
3.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de 

lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021.-  
 
4.- Seguiment del 3er trimestre 2021 del Pla d' Ajust.- 
 
 
 Servei d’Ingressos 
 
5.- Aprovació Preu públic Direcció de Cultura “USB Audiovisual espectacle UNIC”.- 
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 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
6.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera a 

les parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 I 9.1, d’iniciativa privada.- 
 
 
 
 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
 Habitatge      
7.- Donar compte de l’aprovació del Tercer Programa d’inspeccions d’habitatges buits 

per a l’any 2021.- 
 
 Esports 
8.- Aprovar el canvi de nom del Camp Municipal de Futbol de Cirera pel de Camp 

Municipal de Futbol Antonio Jiménez.-  
 
 Cultura 
9.- Aprovar la integració de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de 

Biblioteques Municipals.-  
 
 
 
    IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
    PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
  
10.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre 

modificació del ROM, per introduir la figura del regidor o regidora de barri.- 
 
11.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per actualitzar el reglament per a l'ús de la llengua catalana de 
l'ajuntament de Mataró i fomentar l'ús del català al conjunt de la ciutat.- 

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

Ciudadanía per a la integració de la Policia Municipal de Mataró en el sistema de 
seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema VioGén).- 

 
 
  
 PRECS I PREGUNTES 
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13.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
sobre un Pla de contingència dirigit a les activitats nadalenques i en resposta a 
l’augment dels casos Covid.- 

 
14.-   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l’ús de les noves tecnologies per a la gestió i administració d’assumptes 
de seguretat, neteja i mobilitat.- 

 
15.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per la modificació de l’Ordenança Municipal de Publicitat exterior.- 
 
16.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per reconèixer la primera regidora elegida democràticament a l’ajuntament de 
Mataró.- 

 
17.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES en relació a la implantació del Pla de Mobilitat.- 
 
18.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per tal d’implementar una línia d’autobús adaptat per accedir al Passeig Marítim.- 
 
19.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per promoure el reconeixement i la participació del poble gitano.- 
 
20.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre les voreres que representen un perill per a la circulació de vianants.- 
 
21.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’estat de la 

resiliència corporativa de l’ajuntament de Mataró.- 
 
22.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró arran de l’enllumenat 

de Nadal.-   
 
 
 
 

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

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=60.0 

 

 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021.     

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=60.0
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Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=135.0&endsAt=150.0 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 

El Sr. Alcalde informa de les defuncions:  del Sr. Pere Solà i Montserrat que va ser 

regidor per Convergència i Unió a l’Ajuntament de Mataró els anys 1999 al 2003. I 

del Sr. Antoni Valls Pou que va ser regidor per Convergència i Unió a l’Ajuntament 

de Mataró entre els anys 2003 i 2007. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=150.0&endsAt=270.0 

 

 

DICTAMENS 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica 
 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 4 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

3  - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=270.0&endsAt=270.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=135.0&endsAt=150.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=150.0&endsAt=270.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=270.0&endsAt=270.0
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

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

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 3r 
trimestre de 2021. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 
 

 
 

 

1.    Pagaments realitzats en el 3r trimestre de 2021 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents és de 42,77 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.233 pagaments, 
d’import global de 18.725.751,96 €. 
 
 
 

 
 
 

Durant el 3r trimestre de 2021 no s’ha pagat interessos de demora. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 43,39 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.014 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 6.999.091,22 €. 
 
 
 
 
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre: 
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Evolució PMP global 

2014 PMP global variació 

setembre 20,35   

octubre 21,05 0,70 

novembre 21,71 0,66 

desembre 16,97 -4,74 

2015 PMP global variació 

gener  17,98   

febrer 26,91 8,93 

març 19,42 -7,49 

abril -0,08 -19,50 

maig 6,19 6,27 

juny 12,89 6,70 

juliol 13,67 0,78 

agost 19,12 5,45 

setembre 17,98 -1,14 

octubre 8,31 -9,67 

novembre 8,67 0,36 

desembre 1,65 -7,02 

2016 PMP global variació 

gener  15,27   

febrer 8,11 -7,16 

març  2,02 -6,09 

abril 5,57 3,55 

maig 5,40 -0,17 

juny 4,98 -0,42 

juliol 3,65 -1,33 

agost 4,57 0,92 

setembre 11,57 7,00 

octubre 4,40 -7,17 

novembre 3,87 -0,53 

desembre -4,41 -8,28 

2017... PMP global variació 

gener  12,32     

febrer 9,49   -2,83 

març 2,94   -6,55 

abril 7,93   4,99 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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maig 11,70   3,77 

juny 10,66   -1,04 

juliol 8,15   -2,51 

agost 11,99   3,84 

setembre 17,79   5,80 

octubre 11,18   -6,61 

novembre 6,15   -5,03 

desembre 0,82   -5,33 

2018 PMP global variació 

gener  15,45     

febrer 9,26   -6,19 

març 2,38   -6,88 

abril 16,30   13,92 

maig 15,98   -0,32 

juny 15,62   -0,36 

juliol 14,62   -1,00 

Agost 17,37   2,75 

Setembre 20,96   3,59 

Octubre 13,74   -7,22 

Novembre 17,55   3,81 

Desembre 7,70   -9,85 

2019 PMP global variació 

gener  24,86     

febrer 30,94   6,08 

març 21,22   -9,72 

Abril 18,37   -2,85 

Maig 15,71   -2,66 

juny 15,93   0,22 

juliol 14,14   -1,79 

agost 18,83   4,69 

Setembre 20,13   1,30 

Octubre 19,07   -1,06 

novembre 14,12   -4,95 

desembre 18,62   4,50 

2020 PMP global variació 

gener  12,66     

febrer 17,07   4,41 

Març 17,69   0,62 

Abril 15,54 -2,15 

Maig 19,76 4,22 

Juny 15,12 -4,64 
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Juliol 15,91 0,79 

Agost 28,55 12,64 

Setembre 25,77 -2,78 

Octubre 15,30 -10,47 

Novembre 21,15 5,85 

Desembre 12,18 -8,97 

2021 PMP global variació 

gener  9,58     

febrer 13,30   3,72 

Març 11,76   -1,54 

Abril 9,62 -2,14 

Maig 14,54 4,92 

Juny 19,28 4,74 

Juliol 18,63 -0,65 

Agost 19,80 1,17 

Setembre 6,59 -13,21 

 
  

 
  

 
  

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

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 
substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=301.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=585.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=301.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=585.0
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Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=663.0 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

4  - SEGUIMENT DEL 3ER TRIMESTRE 2021 DEL PLA D' AJUST. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=270.0&endsAt=749.0 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució 
dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor 
anterior també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
L’Ajuntament  es va acollir a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat 
en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=663.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=270.0&endsAt=749.0
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L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics va 
adoptar un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en 
l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 
amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant, 
FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament 
s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara. 
Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha 
estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019.  

En data 14 de juny de 2021, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha 
autoritzat a l’Ajuntament de Mataró a cancel·lar el préstec per al Fons de Liquidació per al 
Pagament a Proveïdors, d’acord a la Disposició Addicional centèsima vuitena de la llei 
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, que 
habilita la possibilitat de que les entitats locals puguin concertar noves operacions 
d’endeutament per cancel·lar, parcial o totalment, el seu deute pendent amb el Fons de 
liquidació per al pagament a Proveïdors. L’amortització total efectiva de l’esmentat préstec 
ha estat realitzada en data 6 de juliol de 2021.  
 
Segons indica l’apartat 11 de la instrucció de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, per la que s’estableix la forma i procediment a seguir en relació a la 
informació a subministrar per les entitats locals que s’acollin al disposat en la DA 108 de la 
llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
aquelles entitats que hagin complert amb els requisits marcats en la citada instrucció, podran 
donar per finalitzat el pla d’ajust per part de l’òrgan interventor de l’Entitat Local. 
L’Ajuntament de Mataró ha complert amb tots els requisits i, conseqüentment, sol·licitarà la 
finalització del pla d’ajust.   
 
En base a l’anterior, aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2021.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui 
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 
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Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=301.0 
 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=585.0 

 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=663.0 
 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=692.0 

 
 
 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 
 
 
 

Servei d’Ingressos 
 
 

5  - APROVACIÓ PREU PÚBLIC DIRECCIÓ DE CULTURA “USB 

AUDIOVISUAL ESPECTACLE UNIC”. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=749.0&endsAt=1201.0 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 

Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
En data 12 de novembre de 2021 la Directora de Cultura va presentar la proposta de creació 
d’un nou preu públic dins de l’epígraf núm. 8.1. Productes difusió Les Santes, als preus 
públics de la Direcció de Cultura, consistent en un estoig regal relatiu a l’espectacle de les 
Santes 2021 Únic, balls, sons i emocions, amb la direcció artística de Llibert Fortuny i la 
participació de Gergo Borlai i Gary Willis, que inclou un USB que conté material gràfic de 
l’obra ; el vídeo de l’espectacle; i el vídeo del making off, elaborat per Mataroaudiovisual, on 
es reflecteix tot el procés de creació de l’espectacle. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=301.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=585.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=663.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=692.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=749.0&endsAt=1201.0
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Així doncs, es proposa la incorporació del següent concepte al quadre 8.1 Productes difusió 
Les Santes, dels preus públics de les activitats de Cultura: 
 
  

 Preu amb IVA Preu sense IVA 

8.1. Productes difusió Les Santes 

USB Audiovisual espectacle UNIC 20,00 € 16,53 € 

 
 
 

Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 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 (TRLRHL) preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 
 
En el cas present, d’acord amb els documents que consten a l’expedient, l'import del preu 
públic cobreix el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-   Aprovar la modificació dels preus públics de les activitats de Cultura, d’acord amb 
el contingut de la present proposta. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal.” 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=766.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=975.0 

 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=766.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=975.0
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Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1064.0 

 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1089.0 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

6  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PMU-11 IVECO-RENFE/ FARINERA A LES PARCEL·LES 5.1, 5.2, 

7.2 I 9.1, D’INICIATIVA PRIVADA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1201.0&endsAt=1755.0 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 

“El 19 de juliol de 2021 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mataró va adoptar els 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana 11 “Iveco-
Renfe/ Farinera”, referit a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de 
Reparcel·lació del PMU 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, aprovat definitivament per Decret 
d’Alcaldia 9997/2019 de 16 de desembre´, el qual haurà d’incorporar les següents 
prescripcions, d’acord amb  l’informe tècnic unit a l’expedient:  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1064.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1089.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1201.0&endsAt=1755.0
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1)  Incorporar al títol de l’apartat de la Memòria “2.3. Justificació de la modificació puntual 
del PMU 11”, l’afegitó següent:  “... i compliment del Pla general vigent”. Cal adjuntar el 
quadre comparatiu de la distribució global dels usos, entre el PMU-11 i la MPG-076 per 
justificar el compliment del planejament general; 
 
2)  Corregir “l’Article 1.Abast” de les normes urbanístiques de la Modificació del PMU, que 
defineix les illes afectades per la Modificació del PMU, en el sentit d’incloure la illa 9 i 
concretar que l àmbit de la  modificació es correspon amb les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 
i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU11 “Iveco-Renfe/ Farinera”.      
 
SEGON.- Suspendre, per un termini màxim de 2 anys, la tramitació de plans urbanístics 
derivats, projectes de gestió i urbanització; i l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació 
o ampliació d'activitats  o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, a excepció de les previstes a l’article 102.4 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol i al règim transitori que s’aprova,  a l’àmbit de la modificació 
(finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1. del Projecte de Reparcel·lació del PMU “Iveco-Renfe/ 
Farinera”).   
 
TERCER.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació d’edictes en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al tauler 
d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
QUART.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, emetin 
informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
CINQUE.- Notificar-ho a les persones propietàries afectades, als efectes escaients.  
 
 
La modificació puntual del PMU-11 ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un 
mes mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 
de juliol de 2021; al diari “El Periódico de Catalunya” el dia 23 de juliol de 2021, al tauler 
d’edictes electrònic i al web municipal.  
 
Les persones afectades per la modificació, les mercantils Promocions Urbanístiques de 
Mataró, S.A. i MARESYTEREY, S.L. han estat notificades individualment.  
 
Es van sol·licitar informes sectorials a la Direcció General de Comerç, la qual ha informat 
favorablement el 5 d’octubre de 2021, i a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. 
No s’han presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública.   
 
El 13 d’octubre de 2021, s’ha presentat novament el document tècnic de modificació del 
PMU-11, corregint una errada material existent al quadre del punt  “2.1. Objectius de la 
Proposta” de la Memòria d’Ordenació on hi constaven xifres errònies de metres quadrats de 
sostre residencial i de sostre terciari i dels percentatges que suposaven respecte de la 
totalitat de sostre de l’àmbit.  Aquesta sol·licitud no constava signada pel promotor i el 
document tècnic no incorporava les prescripcions establertes a l’acord d’aprovació inicial.  
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La correcció de l’errada material ha estat informada favorablement per informe de la cap de 
secció d’Urbanisme de data 15 d’octubre de 2021.  
 
El 18 d’octubre de 2021, el promotor ha presentat una nova sol·licitud, adjuntant el 
document tècnic de modificació del PMU-11 amb l’errada corregida i incorporant les 
prescripcions establertes a l’acord d’aprovació inicial.  
 
El nou document ha estat informat favorablement per informe de la cap de secció 
d’Urbanisme de data 18 d’octubre de 2021. 
 
El 25 d’octubre de 2021, L’Autoritat Metropolitana del Transport ha informat 
desfavorablement l’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada (EAMG) incorporat al 
document. A l’apartat de conclusions s’informava que per tal d’avaluar l’informe 
favorablement, calia donar resposta a la incidència que hi haurà tant a la xarxa viària com al 
transport públic amb tota la mobilitat generada del sector. I, en concret, calia incloure com a 
mínim els aspectes següents: 
 
  Cal incloure una anàlisi de la xarxa viària actualitzada amb les principals 

característiques de les vies, dades d’intensitat de trànsit, nivells de saturació,itineraris 
d’accés. 

 Cal fer una major descripció de les condicions d’accessibilitat del sector pels vianants i 
de la seva connexió cap a les polaritats de l’entorn. 

 Cal incloure una anàlisi de l’oferta existent de la infraestructura ciclable actual. 
 Cal que la incidència de la nova mobilitat respecte a les xarxes del vehicle privat i el 

transport públic, es faci considerant tota la nova mobilitat prevista en l’àmbit de la 
modificació puntual, i tenint en compte els valors de demanda actuals. 

 És necessari quantificar l’aparcament per tota la superfície de sòl prevista. 
 Cal donar compliment a la normativa de places amb recàrrega per a vehicles elèctrics, 

i quantificar les places necessàries per a PMR. 
 Cal preveure la totalitat de places per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 

necessàries per a tot l’àmbit de la modificació puntual i seguint els criteris fixats en el 
Decret 344/2006. 

 Cal incloure mesures per fomentar el transport públic tant a usuaris com a 
treballadors/es dels espais comercials i d’oficines, així com concretar les actuacions a 
desenvolupar a cada una de les parades de transport públic. 

 Cal quantificar les càrregues econòmiques derivades de la mobilitat generada. 
 
El dia 10/11/2021 el promotor va presentar novament el document de la MP del PMU-11, 
incorporant els aspectes requerits a l’informe de 25/10/2021 i se’n va donar trasllat a l’ATM 
per a què informés sobre el document modificat.  
 
El dia 18/11/2021, l’Autoritat Metropolitana del Transport ha informat favorablement l’EAMG, 
establint un seguit de condicions i recomanacions que hauran de ser tingudes en compte en 
la redacció dels corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que 
correspongui..  
 
Els canvis introduïts al document tècnic un cop finalitzat el tràmit d’informació pública són 
canvis no substancials d’acord amb el què disposa l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
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D’acord amb el què disposen, entre d’altres,  els articles 80, 85.5, 89.5 i 96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s¡aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya; l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme; els articles 52.2 c) i 114.3 k del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si escau, dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana 11 
“Iveco-Renfe/ Farinera”, referit a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de 
Reparcel·lació del PMU 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, aprovat definitivament per Decret 
d’Alcaldia 9997/2019 de 16 de desembre, la qual  Incorpora els següents canvis no 
substancials: 
 
- Substitució de les xifres errònies de superfície i sostre de l’àmbit del PMU existents al 

quadre del punt  “2.1. Objectius de la Proposta” de la Memòria d’Ordenació, per les 
correctes; 

- Modificació de l’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada, incorporant els aspectes 
exigits per l’Autoritat Metropolitana del Transport al seu informe de 25/10/2021.  

 
SEGON.- Trametre al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
per a la seva aprovació definitiva, el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu. 
 
TERCER.- Notificar els presents acords a les persones interessades i al servei de Llicències 
d’Obres als efectes escaients.” 
 

 
 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1215.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1457.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1562.0 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1676.0 

 
 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1215.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1457.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1562.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1676.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 

Habitatge 
 

7  - DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL TERCER PROGRAMA 

D’INSPECCIONS D’HABITATGES BUITS PER A L’ANY 2021. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1755.0&endsAt=2464.0 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, dóna compte del següent: 

 

Antecedents 
 
1. Mitjançant el Decret núm. 10228, de 11 de novembre de 2021, la regidora delegada de 
Promoció i Polítiques d’Habitatge va aprovar el “Tercer Programa d’inspeccions d’habitatges 
buits per a l’any 2021”. 
 
2. El resolc segon del decret esmentat estableix que cal donar compte d’aquesta resolució al 
Ple Municipal d’acord amb el disposat a l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del 
Procediment sobre verificació d’habitatges buits. 
 
Per la qual cosa qui subscriu, regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides PROPOSA al Ple Municipal donar compte 
del següent acord: 
 
“ Antecedents 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1755.0&endsAt=2464.0
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1. El 14 de juny de 2021, la Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge va 
aprovar mitjançant Decret núm. 5290 el 2n Programa d’inspecció d’habitatges buits per a 
l’any 2021. 

Aquest Programa centrava la tasca inspectora del Servei d’Habitatge de manera prioritària 
en un àmbit territorial on s’incloïa part del barri de l’Eixample que correspon a les seccions 
censals 1, 2, 4, 5, 6 i 7, del Districte 1; i a les seccions censals, 1, 2, 3, 4, 11 i 14 del Districte 
6; com a Havana, s’inclouen les seccions censals 1, 3 i 11 del districte 2 i per últim com a 
Palau – Escorxador, s’inclouen les seccions 4 i 7, del Districte 2. 
 
De manera secundària aquest Programa també va considerar part del mateix tots aquells 
habitatges o immobles que fossin coneguts pel Servei d’Habitatge a través de les 
declaracions provinents de la ciutadania; pels actes propis del titular o la titular de l'habitatge 
o de l'immoble; per les comprovacions del personal al servei de les administracions 
públiques que tenen atribuïdes funcions d'inspecció i per les comprovacions del personal al 
servei de les administracions públiques i dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de 
les seves funcions. 

2. El 09 de novembre de 2021, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge informa 
que s’ha inspeccionat tot l’àmbit territorial objecte del 2n Programa d’inspecció amb un total 
de 205 expedients oberts de diligències prèvies atesa la detecció d’algun indici de 
desocupació i 33 procediments incoats per a la declaració anòmala d’habitatge desocupat de 
manera injustificada i permanent. 
 
En conseqüència proposa l’aprovació d’un nou programa d’inspecció per a que es continuï la 
tasca inspectora duta a terme des del Servei d’Habitatge amb l’objectiu continuar amb la 
detecció d’habitatge desocupat i/o amb mancances en les seves condicions d’habitabilitat 
per la falta de conservació per part dels seus propietaris delimitant un nou àmbit territorial 
d’inspecció en diferents barris de la ciutat. 
 
Així mateix, es proposa que continuïn formant part del programa, aquells habitatges o 
immobles amb indicis de desocupació permanent i que amb independència de la seva 
ubicació en el municipi siguin coneguts pel Servei d’Habitatge a través de: 
 

 les declaracions de la ciutadania;  

 pels actes propis del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble;  

 per les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques 
que tenen atribuïdes funcions d'inspecció;  

 per les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques 
i dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de les seves funcions. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’art. 41.3 de la LDH segons el qual llevat que un municipi manifesti la seva voluntat 
d'exercir, amb caràcter general i preferent les competències esmentades, l'exercici de la 
competència per part de les administracions esmentades es concreta i coordina de manera 
concertada. 
 
2. Atès que en data 17 de maig de 2021, l’Alcalde de Mataró va manifestar la voluntat de 
l’Ajuntament d’exercir la competència per a les declaracions anòmales d’habitatges 
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regulades a l’art. 41 de la LDH amb caràcter general i de manera preferent (BOPB de 07 de 
juny de 2021). 
 
3. Atès que el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, crea el 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. 
 
4. Atès que el municipi de Mataró continua estan definit com a àrea de demanda residencial 
forta i acreditada, segons la relació de municipis efectuada per la Llei 4//2016, d’acord amb el 
disposat en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
 
5. Vist que article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació 
d’habitatges buits convé que el programa d’inspecció tindrà vigència anual i es renovarà 
automàticament  si no es proposen canvis. 
 
6. Atès que s’ha inspeccionat tot l’àmbit territorial definit en l’anterior Programa d’inspecció 
aprovat el dia 14 de juny de 2021.  
 
7. Atès que la funció inspectora que desenvolupa l’administració ha de regir-s’hi pels 
principis recollits a l’art. 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i entre d’altres destaquem els d’eficàcia, eficiència, racionalització i agilitat del 
procediments administratius i transparència en l’actuació administrativa.    
 
En virtut de les competències delegades pels Decrets d’alcaldia núm. 4705/2020, de 09 de 
juliol i núm. 7342/2020, de 10 de novembre, 

 
RESOLC:  

 
Primer.-   APROVAR  el “Tercer Programa d’inspeccions d’habitatges buits per a l’any 2021” 
en aplicació del art 41.3 i 42 de la LDH i l’art. 6 de l’Ordenança municipal reguladora del 
Procediment sobre verificació d’habitatges buits per a la recerca d’indicis d’habitatges 
desocupats. 
 
A efectes d’aquesta nova delimitació dels seu àmbit territorial s’inclou del barri de 
Cerdanyola les seccions censals 3, 4, 16 i 17 del Districte 5; del barri de Cirera, les seccions 
censals, 02 i 03 del Districte 4; del barri de la Llàntia, la secció censal 04 del Districte 4; del 
Barri de Molins, les seccions censals 07 i 08 del Districte 03; del barri de Rocafonda, les 
seccions censal 01 04, 05 del Districte 03 i del Barri de Peramàs, les seccions censals 05, 07 
i 13 del Districte 06. 
 
Així mateix, també es consideraran que són part de Programa aquells altres habitatges o 
immobles que conegui el Servei d’Habitatge a través de les declaracions de la ciutadania; 
pels actes propis del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble; per les comprovacions 
del personal al servei de les administracions públiques que tenen atribuïdes funcions 
d'inspecció i per les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques i 
dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de les seves funcions. 
 
Segon. -  DONAR COMPTE al Ple Municipal de la present resolució d’acord amb el disposat 
a l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del Procediment sobre verificació 
d’habitatges buits. 
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Tercer.-  INFORMAR de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en 
aquest àmbit, així com al Servei de la Policia Local, als efectes oportuns.  

 
Quart. -  PUBLICAR el Programa d’inspecció sobre verificació d’habitatges buits en els 
barris de Cerdanyola, Cirera,  la Llàntia,  Molins, Rocafonda i Peramàs en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’Edictes municipal per a general coneixement.” 
 

 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1767.0 
 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1933.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2079.0 
 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2227.0 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2325.0 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2445.0 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 
 

Esports 
 

8  - APROVAR EL CANVI DE NOM DEL CAMP MUNICIPAL DE 

FUTBOL DE CIRERA PEL DE CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 

ANTONIO JIMÉNEZ.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1767.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=1933.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2079.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2227.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2325.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2445.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2464.0&endsAt=3030.0 

 

 

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports,  presenta la proposta 

següent: 

 

“FETS 

 

1. Arrel de la defunció del Sr Antonio Jimenez , referent esportiu del futbol mataroní, en 
totes les seves vessants, així com també i sobretot dels valors de l’esport i de l seu 
arrelament al territori i a la ciutat, les dues entitats vinculades al barri de Cirera, UD Cirera i 
AAVV Cirera, han fet arribar la seva petició a Regidoria d’Esports per tal que es proposi 
el seu nom pel Camp Municipal de futbol de Cirera. 

 
2. Un cop exposades aquestes sol·licituds al Consell Municipal d’Esports del 21 d’octubre, 
s’acorda per unanimitat dels membres que en formen part, elevar-ho a Ple, tal i com consta 
a l’Acta d’acords de l’esmentat Consell. 

 
3. A la vista del contingut de l’informe tècnic efectuat pel Cap de Servei d’Esports, de data 
11/11/21, en el que es proposa el canvi de nom del Camp Municipal de Futbol de Cirera 
per Camp Municipal de Futbol Antonio Jiménez. 
 

 

Per tot l’anterior, la Regidora Delegada d’Esports proposa al Ple Municipal l’adopció del 
següent ACORD: 

 

ÚNIC.-  Aprovar el canvi de nom del Camp Municipal de Futbol de Cirera per Camp 
Municipal de Futbol Antonio Jiménez.” 
 
 
 
 
 

Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2481.0 
 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2608.0 

 

Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2698.0 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2464.0&endsAt=3030.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2481.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2608.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2698.0
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Intervenció de la Sra. Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2817.0 
 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2860.0 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 
 

Cultura 
 

9  - APROVAR LA INTEGRACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE 

LA FUNDACIÓ ILURO A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3030.0&endsAt=3682.0 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents  
 
1.- La Fundació Iluro és titular de la biblioteca ubicada en l’edifici situada al carrer d’en 
Palau, 18, (en endavant Biblioteca Popular) que va obrir les seves portes l’any 1929, i dona 
servei a més de 139.000 usuaris l’any. 
 
2.- L’any 2014 la Fundació Iluro i l’Ajuntament es plantegen el futur de la biblioteca i fan 
consultes a la Diputació de Barcelona, que en data 19 de febrer de 2017 emet informe amb 
els aspectes a considerar per la incorporació de la Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques 
públiques de Mataró.  
 
3.- El Mapa de Lectura Pública de Catalunya, aprovat mitjançant l’acord GOV/107/2014 de 
15 de juliol, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, estableix que la 
ciutat de Mataró ha de comptar com a mínim amb tres biblioteques públiques: 1 biblioteca 
central i 2 de proximitat.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2817.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=2860.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3030.0&endsAt=3682.0
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4.- El Pla municipal del Servei bibliotecari de Mataró preveu a més la creació d’una 
biblioteca de proximitat que doni cobertura de servei directe als barris del nord de Mataró, 
Molins-Torner, Vista Alegre i Cirera.  
 
5.- El 14 de juny del 2017 es va signar el Protocol per a la integració de la Biblioteca a la 
Xarxa pública de Biblioteques de Mataró. 
 
6.- El 12 de desembre de 2018 es signa el conveni de col·laboració per regular la subvenció 
nominativa atorgada per l’Ajuntament a la Fundació per la gestió de la Biblioteca Popular 
mentre es porten a terme les actuacions necessàries per la seva integració a la Xarxa 
Pública de Biblioteques de Mataró. La darrera pròrroga d’aquest conveni finalitza el 31 de 
desembre del 2021.  
 
7.- És voluntat de l’Ajuntament de Mataró i de la Fundació Iluro integrar de forma permanent 
i definitiva la Biblioteca Popular a la Xarxa de Biblioteques públiques del municipi. 
 
8.- La Fundació Iluro ha executat les obres d’adequació seguint els criteris i instruccions 
dels serveis tècnics de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquestes obres van 
finalitzar el 30 d’octubre de 2019 amb un cost final de 457.481,71 euros degut a variacions 
en el projecte per adequar els espais als requeriments del serveis tècnics de la Diputació de 
Barcelona, de forma que el local està preparat per servir a l’ús convingut. 
 
9.- Així mateix l’Ajuntament ha redactat el projecte de mobiliari seguint les indicacions i 
criteris dels serveis tècnics de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 
10.- L’objectiu últim de la integració d’aquesta biblioteca a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona és poder determinar una estratègia comuna de les Biblioteques de 
Mataró, amb planificació i avaluació comuna de les tres biblioteques i una política única de 
la col·lecció i dels recursos humans. 
 
11.- Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica de la Direcció de Recursos 
Humans, de data 16/09/2021, en el que es conclou que el personal que presta els seus 
serveis a la Biblioteca Popular serien subrogats per l’Ajuntament de Mataró com a personal 
subrogat a extingir, sense la condició d’empleats públics ni de personal laboral per temps 
indefinit o indefinits no fixos. La seva inserció a l’Ajuntament es produeix mitjançant la seva 
incorporació en un annex de la plantilla pressupostària i de la relació de llocs de treball, i 
s’integrarien com a personal a extingir amb les condicions que queden explicitades en el 
Conveni d’Integració objecte del present acord.  
 
12.- Consta a l’expedient informe de la cap del servei d’equipaments municipal de data 
23/09/2021 en el que es posa de manifest la documentació que es requereix per tal de que 
aquest servei pugui fer-se càrrec d’organitzar i gestionar el manteniment i millora de la 
Biblioteca Popular. 
 
13.- Consta a l’expedient certificat de la cap del servei de llicències d’obres i activitats, de 
data 24/09/2021, el qual conté la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic 
de la finca ubicada al C/ d’en Palau, 18, i en el que es pot comprovar que la finca disposa 
d’ús compatible amb activitat sòcio-cultural. 
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14.- Consta informe de la directora de Cultura en el que es detalla el funcionament i 
reglamentació de la Biblioteca Popular, de data 11/11/2021, i memòria justificativa en la que 
es defineixen les característiques del servei i la forma de gestió efectuat per la   Cap de la 
Xarxa Urbana de Biblioteques de Mataró i de Zona del Maresme. 
 
15.- S’incorpora a l’expedient minuta de conveni que cal aprovar amb la Fundació Iluro, per 
tal de vehicular els acords d’integració de la biblioteca en la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. La minuta va acompanyada de diferents annexos, entre el que es fa constar 
l’annex núm. II corresponent al model de contracte de cessió d’ús d’espais a l’Ajuntament 
de Mataró per a la prestació de servei públic de biblioteca.   
 
16.- Consta informe del Servei de Gestió Econòmica, de la secció de Patrimoni de data 
15/11/2021 sobre la minuta de conveni amb la Fundació Iluro identificada en el punt anterior 
així com de l’annex de contracte de cessió d’espais.  
 
17.- Vist l’informe jurídic i l’informe de l’Interventor.  
        
 
Fonaments jurídics 
 
1.- Art. 22.f) de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula 
que correspon al Ple Municipal l’atribució de:  
 
“... 
 
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización.”. 
 
2.- Art. 25.2 de l’esmentada llei 7/85, en el que es considera com a competència pròpia del 
municipi, en els termes establerts per la legislació estatal i autonómica, la següent: 
 
“ m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales”. 

 
3.- Art. 26 de l’esmentada llei 7/85, en el que es considera que el municipis hauran de 
prestar, en tot cas, els serveis següents: 

 
“… 

 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 
biblioteca pública y tratamiento de residuos.”  

 
4.- L’art. 85 de la citada llei 7/85 indica: 
 
 
“ Artículo 85.  
 
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus 
competencias. 
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
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A) Gestión directa: 
a) Gestión por la propia Entidad Local. ...”. 
 
4.- Així mateix l’art. 246 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula que: 
 
 
“ Article 246. Creació, organització i supressió de serveis. 
 
1. Els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els 
serveis de la seva competència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i 
altres disposicions aplicables”. 
 
5.- Arts. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, 
reguladors dels convenis.  
 
6.- Art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, reguladors dels convenis de col·laboració. 
 
7.- Acord GOV/107/2014 de 15 de juliol, pel qual s’aprova el Mapa de Lectura Pública de 
Catalunya, i que estableix que la ciutat de Mataró ha de comptar com a mínim amb tres 
biblioteques públiques: 1 biblioteca central i 2 de proximitat. 
 
8.- En relació a l’àmbit patrimonial d’acord amb el disposat en el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya , la Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règimen Local, la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas , i el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  
 
 
En base a tot l’anterior proposo al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar  la integració de la biblioteca Popular de la Fundació Iluro, ubicada al 
carrer d’en Palau, 18, a la xarxa de biblioteques Municipals com a equipament propi 
municipal, en els termes, condicions i efectes que es preveuen en el Conveni que figura 
com ANNEX núm. I : “conveni de col·laboració per a la integració de la Biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques municipals de Mataró”. 
 
Segon.-  Aprovar les condicions de subrogació de personal de la Biblioteca Popular de la 
Fundació Iluro que consta a l’Annex número III del Conveni, que s’incorporarà a la plantilla 
de personal laboral de l’Ajuntament de Mataró com a “annex de plantilla de personal laboral 
subrogat a extingir de la Fundació Iluro”, en el termes que queden detallats en el mateix 
Conveni. 
 
Tercer.-    Aprovar els termes de la cessió de l’espai de l’immoble del carrer d’en Palau, 18, 
destinat a Biblioteca Municipal segons la minuta de contracte de constitució del dret real 
d’ús d’espais a favor l’Ajuntament de Mataró per a la prestació de servei públic de 
biblioteca, que acompanya al conveni de col·laboració esmentat en el punt primer anterior 
com a annex núm. II, on consten el plànol dels espais objecte de la cessió d’us exclusiu, per 
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temps indefinit mentre es destini a ús de biblioteca municipal directament o en xarxa de la 
Diputació de Barcelona, i amb la garantia del dret de tempteig i retracte de l’immoble a favor 
de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde-President o regidor en qui delegui, la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els precedents acords i a esmenar, corregir o 
completar aspectes necessaris per a la seva inscripció registral o per la seva completa 
efectivitat. 
 
Cinquè.- Exposar al públic els precedents acords, a través dels anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes municipal per tal de que els interessats 
puguin fer al·legacions en el termini de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació. 
 
Sisè.- Notificar el contingut dels precedents acords a la Fundació Iluro i als treballadors de 
la biblioteca Popular. 
 
Setè.-   El present acord esdevindrà definitiu si en el termini de 30 dies hàbils a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació del present acord no consta la presentació d’al·legacions  
 
Vuitè.- Els efectes de la integració de la Biblioteca Popular a com Biblioteca del servei 
municipal de l’Ajuntament de Mataró, es produiran en el moment de la signatura del 
Conveni i de l’Escriptura Pública de constitució del dret real d’ús dels espais cedits, 
documents que s’han de formalitzar en unitat d’acte; data d’efectes també per a la 
subrogació dels treballadors que hagin acceptat la mateixa dintre del termini atorgat a 
l’efecte i amb la comprovació de la conformitat del Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Novè.-   Condicionar els efectes del present acord a disposar de la corresponent conformitat 
a la minuta de conveni descrita a l’acord primer per part del Protectorat de la Generalitat de 
Catalunya.” 
  

 
 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE LA BIBLIOTECA 
POPULAR DE LA FUNDACIO ILURO A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 
DE MATARÓ 

 
 
 

REUNITS 
 
 
D’una part, el senyor. David Bote Paz, l’Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de Mataró, 
amb NIF P0812000H, i domicili a la Riera 48 de Mataró (en endavant, l’Ajuntament). 
 
I de l’altra, el senyor Pere Carles Subirà, en qualitat de president de la Fundació Iluro, 
Fundació Privada Especial, amb CIF G08169823 i domicili a La Riera, 96, 2on. pis de 
Mataró (en endavant, La Fundació). 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i jurídica per la signatura d’aquest 
conveni 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. Que La Fundació, es va fer realitat l’any 2013 amb la transformació de l’anterior Fundació 
de Caixa Laietana. Aqueix mateix any es va aprovar el seu Patronat, del que n’és membre 
un representant de l’Ajuntament, encarregat de gestionar l’obra social i els equipaments 
culturals de l’antiga entitat d’estalvis entre els que es troba l’anomenada Biblioteca Popular. 
 
II. Que el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, aprovat mitjançant l’acord GOV/107/2014, 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol, estableix que la 
ciutat de Mataró ha de comptar com a mínim amb tres biblioteques públiques: 1 biblioteca 
central i 2 de proximitat.  
 
III. Que el Pla municipal del servei bibliotecari de Mataró preveu, entre d’altres assumptes, 
la creació d’una biblioteca de proximitat que doni cobertura de servei directe als barris del 
nord de Mataró, Molins-Torner, Vista Alegre i Cirera. 
 
IV. Que La Fundació és la titular d’una biblioteca situada en un edifici de la seva propietat, 
amb entrada pel Carrer Palau, 18 de Mataró, que va obrir portes el 1929 (en endavant La 
Biblioteca Popular). Actualment dona servei a més de 139.000 usuaris l’any.  
 
V. Les dades identificatives de la finca són les següents: 

 
- Referència cadastral 3990847DF5939S0001OK 
- Dades Registrals: Finca número 3076/B, Tom 3012, Llibre 72, Foli 47, Inscripció 3, 

Registre de la Propietat núm.2. 
 
VI. Que respecte del total de l’edifici, s’identifiquen dos tipus d’espais que es cediran a 
l’Ajuntament per a ser destinats al servei de biblioteca: 
 

A) l’espai exclusiu per a la prestació del servei objecte del present, que es 
circumscriu a les plantes següents: 
 
- Planta baixa     1.144,69 m2 
- Planta primera      369,00 m2 

 
   Aquests suposen  total superfície de 1.513,69 m2 
 

B) l’espai compartit o d’ús comú. Considerats com aquells espais necessaris i 
susceptibles de ser utilitzats per ambdues parts (zones d’accés de persones 
i/o usuaris, escales i ascensors, zones  destinades a maquinària i/o 
instal·lacions, zones d’ evacuació, trànsit, abastiment de l’edifici, etc).  

 
L’Ajuntament farà ús d’aquests exclusivament amb motiu i per a la prestació 
del servei públic a que estan destinats els anteriorment esmentats espais 
d’ús exclusiu. 
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Aquest espai es circumscriu a les plantes següents: 
 
- Planta baixa  133,16 m2 
- Planta primera   43,85 m2 

 
     Aquests suposen un total superfície de 177,01 m2 
 

S’identifiquen cadascun dels espais i superfícies en els plànols continguts a 
l’Annex I. Planols (que consta de dos pàgines). 

 
VII. Que l’any 2014 la Fundació es planteja les funcions de la seva biblioteca i juntament 
amb l’Ajuntament demana a la Diputació de Barcelona la diagnosi actual d’aquesta 
biblioteca amb la finalitat de posar unes bases i un full de ruta a seguir per configurar el 
Mapa de Lectura de la ciutat. 
 
VIII. Que en data 19 de febrer de 2017 la Diputació de Barcelona emet el seu informe amb 
els aspectes a considerar per la incorporació de La Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques 
públiques de Mataró. 
 
IX. Que és voluntat de les parts integrar de forma permanent i definitiva La Biblioteca a la 
xarxa de biblioteques públiques del municipi de Mataró, per aquest motiu es signà el 
Protocol per a la integració de la biblioteca de La Fundació a la Xarxa Pública de 
Biblioteques de Mataró, en data 14 de juny del 2017. Aquest conveni fou modificat el 12 de 
desembre del 2018.  
 
X. Que és d’interès de l’Ajuntament mantenir el servei de La Biblioteca com element de 
promoció de la lectura dins les prioritats culturals de la ciutat, així com l’impuls del centre 
històric, en el marc del Pla Municipal del servei bibliotecari, el qual preveu una quarta 
biblioteca al nord de la ciutat. 
 
XI. Que La Fundació ha realitzat les obres d’adequació de la biblioteca seguint les 
indicacions dels tècnics del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, per tal de 
complir els requisits necessaris per integrar-se a la Xarxa. Que les obres han tingut un cost 
de 457.481,71€. 
 
XII. Que l’Ajuntament, amb la voluntat de mantenir la biblioteca en funcionament, en data 
12 de desembre de 2018, signà un conveni amb La Fundació, assumint el cost del personal 
com a mesura de transició en el procés d’integració de la mateixa. L’objecte del conveni és 
la col·laboració per la gestió de La Biblioteca mentre es porten a terme les actuacions 
necessàries per la seva integració a la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró, regulada 
mitjançant una subvenció nominativa a favor de La Fundació. Aquest conveni finalitzava el 
30 de setembre de 2019 i posteriorment ha estat prorrogat en diverses addendes fins la 
vigent que finalitza el 31 de desembre del 2021.  
 
XIII. Que les parts han mantingut converses amb la Diputació de Barcelona amb l’objectiu 
de dur a terme totes les gestions que resultin necessàries per a la integració de La 
Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. En aquest sentit la Diputació ha 
manifestat la seva voluntat d’integrar la Biblioteca de La Fundació a la Xarxa de 
Biblioteques municipals (XBM) i signar el corresponent conveni de col·laboració en el 
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mateixos termes que les Biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas.  
 
XIV. Que, de conformitat amb l’exposat, les parts 
 
 
ACORDEN 
 
 
Primer.- Acord d’integració 
 
L’Ajuntament i La Fundació acorden integrar de forma permanent i definitiva La Biblioteca 
Popular a la Xarxa Pública de Biblioteques del municipi de Mataró, a partir de la signatura 
del present conveni i l’atorgament en escriptura pública dels compromisos que es deriven 
del present conveni, i en el marc d’aquesta actuació s’obliguen a dur a terme els tràmits 
necessaris per executar aquest acord, així com a dur a terme totes les gestions que resultin 
necessàries per a la posterior integració de La Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.  
 
 
Segon.- Configuració d’usos d’espais. 
 
1. Constitució drets reals. 
 
La Fundació, en la seva condició de propietari, s’obliga a atorgar a favor de l’Ajuntament els 
següents drets: 
 
A) Dret d’ús respecte dels espais identificats com a exclusius a l’Annex I. Plànols (la 

planta baixa i primera de l’edifici) amb una superfície total de 1.513,69m2, per temps 
indefinit i/o pel termini màxim que la normativa permeti, de forma gratuïta i merament 
tolerada i amb la finalitat de que en aquests es presti el servei públic municipal de 
biblioteca, en els termes de l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de bases del règim local, 
. 

 
A tal efecte La Fundació s’obliga a constituir favor de l’Ajuntament el corresponent títol 
constitutiu, els termes del qual s’annexa al present com Annex II. Contracte de cessió, 
sense perjudici del disposat, amb caràcter general, a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre 
cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
 
B) Dret d’adquisició preferent de tempteig i retracte respecte la total finca on s’emplacen 

els espais exclusius cedits, les dades identificatives de la qual consten en els 
antecedents.  

 
El títol constitutiu d’aquests es regularà, amb caràcter general, pel disposat en la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i, 
de forma específica, ha d’establir que: 
 
-  el dret de tanteig es pot exercir en totes les transmissions oneroses i en un termini de 

4 mesos a comptar des de la comunicació fefaent de la intenció de vendre el bé. 
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-  el dret de retracte tindrà el mateix termini del tanteig, és a dir, de 4 mesos. 
 
La constitució dels títols esmentats en els apartats A) i B) es durà a terme, de forma 
simultània a l’acte de signatura del present conveni, mitjançant l’atorgament d’escriptura 
pública i posterior inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
Les despeses de llur constitució aniran a càrrec de La Fundació, amb l’excepció dels que 
per normativa estigui subjecte l’Ajuntament de Mataró. 
 
En aqueix mateix acte La Fundació farà lliurament a l’Ajuntament de Mataró de les claus 
d’accés als espais cedits, entenent-se aquest com el moment de lliurament i recepció de la 
possessió respectius d’aquests. També es farà lliurament de les claus d’accés dels espais 
d’ús compartit. 
 
 
2. Utilització d’espais d’ús comú. 
 
L’ús d’aquests espais es manté mentre no s’extingeixi el dret d’ús dels espais d’ús exclusiu.  
 
Aquests han de ser d’ús compartit per ambdues parts d’acord amb la naturalesa d’aquests i 
amb el degut respecte. 
 
 
Tercer.-    El personal de La Biblioteca 
 
L’Ajuntament subrogarà el personal de La Biblioteca que consta a l´Annex III. Personal del 
present conveni, i l´integrarà com un annex a la plantilla i a la relació de llocs de treball 
municipals com a personal subrogat a extingir, amb les condicions econòmiques que 
consten a l’esmentat Annex III. 
 
La subrogació del personal tindrà efectes en el moment de la signatura d’aquest conveni i 
de   l’escriptura pública de  constitució del dret real de cessió d’ús d’espai que s’identifica en 
l’Annex II d’aquest conveni, sempre i quan els treballadors hagin acceptat la subrogació dins 
del termini atorgat a l’efecte i amb la comprovació de la conformitat del Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest personal procedent de la Fundació no pot ser qualificat d’empleat públic en els 
termes recollits a l’article 8 del Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, atès que no accedeix a la funció pública 
superant el corresponent procés selectiu respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
per la qual cosa, es tracta d’una categoria “ex novo” de personal subrogat en les 
administracions públiques o sector públic, amb determinades implicacions en el seu 
particular estatut jurídic de drets i deures, delimitades per la Directiva 2001/23 i per l’article 
44 de l’Estatut dels treballadors, i que són les següents: 
 
- Les places o llocs no s'integraran en els instruments d'ordenació preexistents, ja que 

no són realment llocs de treball creats per l'Administració municipal, però les 
exigències de la normativa europea i de la legislació laboral de transposició 
exigeixen la seva inclusió en l'organització, per la qual cosa, s'integraran com a 
personal a extingir; és a dir, les places o llocs de treball estaran cobertes per 
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aquestes persones mentre desenvolupin les seves funcions i tasques, però després 
de la seva jubilació, cessament o acomiadament, si s'escau, les places 
s’amortitzaran. 

 
- A aquest personal subrogat no se li reconeixeran els drets i expectatives laborals 

que estiguin estrictament vinculats amb el personal laboral de plantilla de 
l'Ajuntament i, en particular, amb aquells drets del personal laboral fix que ha accedit 
a aquesta condició per mitjà de proves selectives amb exigències dels principis 
d'igualtat, mèrit i capacitat. El seu horitzó de carrera, provisió de llocs i mobilitat 
quedarà circumscrit a l'àmbit estricte de la unitat transmesa i a l'estructura de llocs 
de treball en què es desenvolupaven les seves funcions en la situació anterior. 
Únicament es podran aplicar, amb les modulacions que siguin procedents, drets de 
carrera professional que impactin exclusivament en l'aprofundiment del 
desenvolupament professional en el lloc de treball (el que s'entén com a "carrera 
horitzontal"), sense que això impliqui capacitat de mobilitat vertical o canvi de llocs 
de treball (trasllats) fora de la unitat productiva o centre de treball traspassat. 

 
 
- El personal subrogat mantindrà els drets i obligacions laborals i de seguretat social, 

compromisos de pensions i obligacions en matèria de protecció social, de què 
disposi cada treballador en el moment de la integració. 

 
- El personal subrogat conservarà les condicions més beneficioses que tingui. 
 
 
- Els treballadors es continuaran regint pel conveni col·lectiu d’aplicació en el moment 

de la subrogació, és a dir, el d’Oficines i Despatxos de Catalunya. L’Ajuntament 
mantindrà les condicions de treball pactades mitjançant l’esmentat conveni i, per 
tant, als treballadors subrogats no els serà d’aplicació els drets reconeguts als 
empleats públics municipals.  

 
- Si l’Ajuntament hagués de dur a terme processos de reestructuració organitzativa i, 

com a conseqüència d’ells, s’hagués d’optar per l’extinció del contracte per causes 
objectives, tindran prioritat de permanència aquell personal laboral fix que hagués 
adquirit aquesta condició per mitjà de proves selectives d'accés d'acord amb els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

 
- Existirà responsabilitat solidària de La Fundació i de l’Ajuntament durant tres anys en 

relació a les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió i que no 
haguessin estat satisfetes. 

 
 
Quart.- Distribució de despeses 
 
1.  A partir de la data d’integració l’Ajuntament assumirà les despeses següents: 
 

A) Les corresponents al personal subrogat. 
 

B) Respecte dels espais d’ús exclusiu cedits: 

 Neteja 
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 Assegurança  

 Adquisició de mobiliari i equipament 

 Manteniment dels equips informàtics  

 Activitats a desenvolupar a la biblioteca i la seva difusió 

 Material fungible necessari pel funcionament i activitats de la biblioteca 

 Fons documental  

 Xarxa internet-telecomunicacions 
 
2.  A partir de la data d’integració, durant un període transitori de tres anys La Fundació 

assumirà les despeses dels espais d’ús exclusiu destinats a biblioteca següents:  

 Consums dels subministraments: llum, aigua, telefonia, climatització. 

 Manteniment  
  
Així com les despeses derivades de l’ús dels espais comuns indicats.  

 
3.  Finalitzat aquest període transitori, a més de les despeses especificades a l’apartat 1, 

l’Ajuntament assumirà les despeses esmentades a l’apartat 2, si bé les despeses 
derivades de l’ús dels espais comuns indicats, es repartiran entre ambdues parts en la 
proporció a la superfície d’ús exclusiu  de cadascuna d’elles respecte el total de l’edifici. 

 
4.  Les despeses dels consums dels subministraments es comptabilitzaran mitjançant un 

sistema de medició adequat –comptadors, etc...- per poder-les distingir de la resta de 
despesa per igual concepte, de l’edifici. 

 
 La Fundació s’obliga a realitzar al seu càrrec i durant el període transitori les obres 
d’adequació necessàries per tal que els subministraments en els espais d’ús exclusiu 
puguin ser abastits i/o funcionar amb unes instal·lacions separades i autònomes de la 
resta de l’edifici amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui satisfer els consums indicats. 

 
5.  Per a que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de manteniment i consums que 

ha d’assumir en virtut del contingut referit en els apartats anteriors,  la Fundació ha de 
facilitar a l’Ajuntament la documentació tècnica següent:  

 
a)  Projecte d’execució de les actuacions d’adequació del local i/o Documentació 

Asbuilt de les obres realitzades 
b)  Fitxes tècniques dels materials recepcionats en obra segons el Pla de Control de 

Qualitat 
c)  Instal·lació elèctrica: Número escomesa, Projecte d legalització, Certificat final de la 

instal·lació (ELEC 4), Contracte de subministrament (Potència contractada) 
d)  Instal·lació d’aigua: Número escomesa, Contracte de subministrament 
e)  Instal·lació tèrmica (RITE 2007): Projecte tèrmic, Models ITE 
f)  Instal·lació de gas: Si s’escau, les dades de legalització i contractació 
g)  Instal·lació d’aparells elevadors:  En el cas que s’incorpori a l’inventari municipal 

caldrà disposar de tota la documentació: legalització, contracte de manteniment, 
revisions, etc 

h)  Instal·lació d’alarma: Si s’escau, les dades dels elements i contracte vigent 
i)  Instal·lació de desfibril·ladors: Si s’escau, les dades de l’aparell i manteniment 
 

 
Cinquè.- Fons documental Biblioteca Popular 
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La col·lecció de la Biblioteca Popular es d’aproximadament 400.000 documents. 
 
L’Ajuntament assumirà la gestió i manteniment de : 
 

 La part de fons general que respon als criteris de selecció recollits a la Política de 
desenvolupament de la Col·lecció de la Diputació de Barcelona i de la xarxa de les 
Biblioteques de Mataró. 

 Exemplars del “Fons Mataró” de col·lecció local que ambdues parts considerin adient 
que complementin la col·lecció local actual de les Biblioteques de Mataró. 

 
 
Sisè.- Període fins obertura al públic 
 
L’obertura al públic de la biblioteca es preveu a finals d’abril de 2022. 
 
Durant el període que transcorri des de la integració fins a l’obertura al públic dels espais 
cedits, el personal subrogat rebrà la formació necessària en les eines i procediments de la 
Xarxa de Biblioteques, es finalitzaran els treballs de muntatge del mobiliari, i s’adquirirà i 
catalogarà tot el fons documental.  
 
 
Setè.- Comissió de Seguiment 
 
Es crea una Comissió de seguiment format per les persones que es relacionen per 
cadascuna de les parts, que tindrà com a competència el control i seguiment dels espais, 
que vetllarà per comprovar l’efectiu acompliment del present conveni de col·laboració i que 
es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any. 
 
 
Per part de L’Ajuntament: 
- L’Alcalde   
- Regidor/a delegat/ada de Cultura  
- Director/a de la Xarxa de Biblioteques públiques de Mataró  
- Director/a de Cultura 
 
Per part de la FUNDACIÓ 
- President/a  
- Vice-president/a   
- Vocal de designació Municipal  
- Director/a  
 
Tots ells poden delegar en altres persones 
 
 
Vuitè.- Vigència 
 
El present conveni serà vigent durant un període de 4 anys a comptar des de la data de 
formalització de tots els compromisos que es deriven del present conveni, i es podrá 
prorrogar fins a quatre anys més. La prorroga s’aplicarà de forma  tàcita si no s’ha denunciat 
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prèviament durant el mes anterior al de la seva finalització. Les prorrogues tàcites serán 
anuals.  
 
 
Novè.-  Causes d’extinció 
 
El present conveni es podrà extingir  per les causes següents: 
 
a) Per mutu acord entre les parts 
 
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels signants.  
 
c) Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
 
Desè.- Modificació 
 
Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, 
per mutu acord d’ambdues parts, mitjançat el corresponen pacte addicional. 
 
 
Onzè.- Règim jurídic  
 
El present conveni es regeix, en primer lloc, per les previsions contingudes en el seu 
clausulat i, en defecte de previsió, per les disposicions que regulen la col·laboració dels ens 
locals amb entitats sense afany de lucre, pel Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya (Decret 336/88, de 17 d’octubre) i restant normativa concordant reguladora del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, així com per lo disposat, respecte els convenis, 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
 
Dotzè. – Resolució de conflictes 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de les 
qüestions que per a la seva pròpia naturalesa corresponen a altres jurisdiccions. 
 
 
I en prova de conformitat en tot el que s’ha pactat, les parts signen el present document  
 
 
 
L’Alcalde/President       President Fundació Iluro 
David Bote Paz      Pere Carles Subirà 
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ANNEX II  
 
MODEL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS ESPAIS A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE BIBLIOTECA 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una part, el senyor David Bote Paz, Il·lm. Alcalde President de l’Ajuntament de Mataró, 
amb NIF 0812000H i domicili a La Riera, 48, 08301, de Mataró. 
 
I de l’altra part, el senyor Pere Carles Subirà, president Fundació Iluro, Fundació privada 
especial, amb CIF  G08169823, i domicili a La Riera, 96, 2n. pis, 08301, de Mataró. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat legal de contractar i obligar-se i  
 
 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que en el dia ..................s’ha subscrit un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Mataró (en endavant l’Ajuntament) i La Fundació Iluro (en endavant La Fundació) per a la 
integració de forma permanent i definitiva del servei de biblioteca que es presta en diversos 
espais de l’edifici propietat de La Fundació a la xarxa pública de biblioteques del municipi de 
Mataró. 
 
II.- Que en el punt segon dels acords del conveni s’estableix que La Fundació, en la seva 
condició de propietari, atorga a favor de l’Ajuntament el dret d’ús dels espais identificats 
com a d’ús exclusiu (la planta baixa i primera de l’edifici), amb una superfície total de 
1.513,69m2, per temps indefinit i/o pel termini màxim que la normativa permeti, gratuïtament, 
amb la finalitat de que en aquests es presti el servei públic municipal de biblioteca - en els 
termes de l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de bases del règim local. 
 
III.- Que les dades identificatives de la finca propietat de La Fundació són les següents: 
 

-  Referència cadastral 3990847DF5939S0001OK 
-  Dades Registrals: Finca número 3076/B, Tom 3012, Llibre 72, Foli 47, Inscripció 3, 

Registre de la Propietat núm.2. 
 
 
IV.- Que respecte del total de superfície de l’edifici, s’identifiquen dos tipus d’espais: 
 
C)  L’espai d’ús exclusiu. Considerats aquells espais específics per a la prestació del servei 
objecte del present i que es circumscriu a les plantes següents: 

 
-  Planta baixa       1.144,69 m2 
-  Planta primera          369,00 m2 
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Aquestes dues plantes sumen un total superfície de 1.513,69 m2. 
 
D)  L’espai compartit o d’ús comú. Considerats com aquells espais necessaris i 
susceptibles de ser utilitzats per ambdues parts per al funcionament i ús dels respectius 
espais d’ús exclusiu per part de l’Ajuntament (zones d’accés de persones i/o usuaris, 
escales i ascensors, zones  destinades a maquinària i/o instal·lacions, zones d’ evacuació, 
trànsit, abastiment de l’edifici). Distribuïts de la següent forma: 

 
-  Planta baixa  133,16 m2 
-  Planta primera    43,85 m2 

 
Aquestes dues plantes sumen un total superfície de 177,01 m2 
 
S’identifiquen cadascun dels espais en els plànols de l’annex al present, amb número de 
pàgines 1 i 2. 
 
 
V.- Que és d’interès per La Fundació cedir l’ús i gaudi dels espais d’ús exclusiu indicats 
únicament i exclusivament per a la prestació del servei municipal de biblioteca, d’acord amb 
els següents  
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte és establir les condicions reguladores del dret d’ús dels espais 
que s’han denominat abans com a d’ús exclusiu a favor de l’Ajuntament, en el marc i sense 
perjudici dels demés termes i condicions establertes en el “Conveni de Col·laboració per a 
la incorporació de la biblioteca popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de biblioteques 
municipals de Mataró”, així com en el disposat a la normativa de patrimoni de les 
Administracions Públiques i d’acord amb l’establert en el Codi Civil de Catalunya. 
 
Segon.- Condicions bàsiques  
 
La cessió del dret d’ús es fa a títol gratuït amb la finalitat de que en aquests espais 
l’Ajuntament de Mataró presti el servei públic municipal de biblioteca. 
 
L’Ajuntament de Mataró coneix l’estat constructiu del bé cedit, la seva situació jurídica i 
urbanística. 
 
Tercer.- Vigència 
 
A partir de l’atorgament del dret d’ús contingut en el present i de forma indefinida i/o pel 
termini màxim que la normativa permeti, sempre i quan la finalitat descrita en el punt segon 
es mantingui. 
 
Si els espais objecte de la present cessió d’ús no es destinen a la dita finalitat es 
considerarà resolta automàticament la cessió d’ús i els espais revertiran a La Fundació a 
tots els efectes, recuperant d’aquesta manera la possessió dels mateixos. 
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Els efectes de la reversió de l’espai cedit produirà efectes en el moment en que s’acrediti, 
mitjançant comunicació expressa i fefaent de l’Ajuntament en aquest sentit o bé mitjançant 
acta notarial notificada en forma de que aquests espais no es destinen a la finalitat prevista. 
 
Aquesta reversió recau sobre els espais pròpiament cedits i sobre les construccions, 
instal·lacions, sense que el cessionari tingui cap dret a ser indemnitzat. 
 
Els efectes continguts en aquest pacte estan subjectes al disposat en el pacte Tretzè 
respecte el període de liquidació i finalització d’actuacions pendents amb motiu de la 
finalització/extinció del dret d’ús. 
 
 
Quart.- Altres condicions  
 
1. La Fundació, en la seva condició de propietari, s’obliga a atorgar a favor de l’Ajuntament 
de Mataró els següents drets: 
 
C) El d’ús, objecte del present, respecte dels espais identificats com a exclusius (la planta 
baixa i primera de l’edifici) i amb una superfície total de 1.513,69m2, per temps indefinit i/o 
pel termini màxim que la normativa permeti, de forma gratuïta i merament tolerada i amb la 
finalitat de que en aquests es presti el servei públic municipal de biblioteca - en els termes 
de l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de bases del règim local. –  
 
Aquest es regula pel disposat en el present i supletòriament pel disposat a la Llei 5/2006, de 
10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
La naturalesa d’aquest dret real a favor de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa 
l’art. 3, apartat 3, del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, és de domini públic. 
 
D) Els d’adquisició preferent de tempteig i retracte respecte la total finca on s’emplacen els 
espais exclusius cedits, les dades identificatives de la qual consten en els antecedents.  
 
El títol constitutiu d’aquests es regula, amb caràcter general, pel disposat en la Llei 5/2006, 
de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i, de 
forma específica, ha d’establir que: 
 

-  el dret de tanteig es pot exercir en totes les transmissions oneroses i en un 
termini de 4 mesos a comptar des de la comunicació fefaent de la intenció de 
vendre el bé. 

- el dret de retracte tindrà el mateix termini del tanteig, és a dir, de 4 mesos. 
 
La constitució dels títols esmentats en els apartats A) i B) es durà a terme mitjançant 
l’atorgament d’escriptura pública i posterior inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
 
2. En el supòsit que el dret de cessió d’ús no pugui tenir accés a inscripció al Registre de la 
Propietat, La Fundació s’obliga a constituir respecte la total finca el règim propietat 
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horitzontal en un termini màxim de dos anys des de la constatació fefaent de la 
impossibilitat d’accés a la inscripció en el Registre de la Propietat de l’esmentat dret d’ús. 
 
Per a la constitució d’aquest règim es requereix: 
 

a)  la prèvia conformitat expressa manifestada per part de l’Ajuntament 
 
b)  que contingui o configuri en qualsevulla de la/les part/s indivisa/es resultant/s, com 

a mínim, la part que garanteixi el ple gaudi del dret d’ús d’espais a favor de 
l’Ajuntament, per a la finalitat a que es subjecta la pròpia cessió d’ús d’aquests.  

 
 
3. Les despeses derivades d’aquest pacte Quart aniran a càrrec de La Fundació, amb 
l’excepció dels que per normativa estigui subjecte l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
4. En el supòsit que el dret d’ús s’inscrigui en el Registre de la Propietat i la Fundació tingui 
voluntat de constituir el règim de divisió horitzontal respecte la finca durant la vigència del 
dret d’ús objecte del present, també són d’aplicació els requisits continguts als punts 2. a) i 
b) i 3 d’aquest pacte. 
 
 
Cinquè. Lliurament de claus i acceptació possessió d’espais 
 
En l’acte d’atorgament d’escriptura pública del dret d’ús La Fundació lliura a l’Ajuntament les 
claus d’accés als espais cedits, entenent-se aquest com el moment de lliurament i recepció 
de la possessió respectius d’aquests. També es fa lliurament de les claus d’accés dels 
espais d’ús compartit. 
 
 
Sisè. Condicions d’ús espais d’ús comú 
 
Aquests espais han de ser d’ús compartit per ambdues parts, cedent i cessionari, d’acord 
amb la naturalesa d’aquests i amb el degut respecte. 
 
El seu ús està supeditat a la vigència del dret d’ús dels espais d’ús exclusiu a favor de 
l’Ajuntament. 
 
 
Setè.- Gestió  
 
La gestió i utilització dels espais cedits en ús exclusiu, es realitzaran amb absoluta 
indemnitat de La Fundació, que no tindrà cap responsabilitat pels danys que a terceres 
persones o coses se’n puguin ocasionar. 
 
L’Ajuntament està obligat a conservar els espais cedits en perfecte estat. 
 
 
Vuitè.- Despeses 
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1.-  A partir de la data d’atorgament del dret d’ús són a càrrec de l’Ajuntament les despeses 
següents: 

  Neteja 

  Assegurança  

  Adquisició de mobiliari i equipament 

  Manteniment dels equips informàtics  

  Activitats a desenvolupar a la biblioteca i la seva difusió 

  Material fungible necessari pel funcionament i activitats de la biblioteca 

  Fons documental  

  Xarxa internet-telecomunicacions 
 
2.-  A partir de la data d’atorgament del dret d’ús, durant un període transitori de tres anys 
La Fundació assumirà les despeses dels espais d’ús exclusiu destinats a biblioteca 
següents:  

  Consums dels subministraments: llum, aigua, telefonia, climatització. 

  Manteniment  
Així com les despeses derivades de l’ús dels espais comuns indicats.  
  
 
3.-  Finalitzat aquest període transitori, a més de les despeses especificades a l’apartat 1, 
l’Ajuntament assumirà les despeses esmentades a l’apartat 2, si bé les despeses derivades 
de l’ús dels espais comuns indicats, es repartiran entre ambdues parts en la proporció a la 
superfície d’ús exclusiu  de cadascuna d’elles respecte el total de l’edifici. 
 
4.-  Les despeses dels consums dels subministraments es comptabilitzaran mitjançant un 
sistema de medició adequat –comptadors, etc...- per poder-les distingir de la resta de 
despesa per igual concepte, de l’edifici. 
 
La Fundació s’obliga a realitzar al seu càrrec i durant el període transitori les obres 
d’adequació necessàries per tal que els subministraments en els espais d’ús exclusiu 
puguin ser abastits i/o funcionar amb unes instal·lacions separades i autònomes de la resta 
de l’edifici amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui satisfer els consums indicats. 
 
 
5.  Per a que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de manteniment i consums que 
ha d’assumir en virtut del contingut referit en els apartats anteriors,  la Fundació ha de 
facilitar a l’Ajuntament la documentació tècnica següent:  
 

j)  Projecte d’execució de les actuacions d’adequació del local i/o Documentació 
Asbuilt de les obres realitzades 

k)  Fitxes tècniques dels materials recepcionats en obra segons el Pla de Control de 
Qualitat 

l)  Instal·lació elèctrica: Número escomesa, Projecte d legalització, Certificat final de la 
instal·lació (ELEC 4), Contracte de subministrament (Potència contractada) 

m)  Instal·lació d’aigua: Número escomesa, Contracte de subministrament 
n)  Instal·lació tèrmica (RITE 2007): Projecte tèrmic, Models ITE 
o)  Instal·lació de gas: Si s’escau, les dades de legalització i contractació 
p)  Instal·lació d’aparells elevadors:  En el cas que s’incorpori a l’inventari municipal 

caldrà disposar de tota la documentació: legalització, contracte de manteniment, 
revisions, etc 
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q)  Instal·lació d’alarma: Si s’escau, les dades dels elements i contracte vigent 
r)  Instal·lació de desfibril·ladors: Si s’escau, les dades de l’aparell i manteniment 

 
 
Novè. Assegurances i responsabilitats 
 
L’Ajuntament s’obliga a assegurar els espais d’ús exclusiu mitjançant pòlissa 
d’assegurances.  
 
Així mateix s’obliga a cobrir directament els danys i perjudicis corporals, materials, 
consequencials i patrimonials purs, per acció u omissió, ocasionats a tercers, derivats de la 
utilització dels espais objecte de la cessió d’ús, així com els derivats de les obres de 
construcció, renovació i adequació d’aquests. 
 
 
Desè.- Valoració espais 
 
Els espais cedits en ús exclusiu estan valorats en 13.638,35€/mensuals 
 
 
Onzè.- Autorització específica 
 
La Fundació autoritza a l’Ajuntament a la instal·lació a les façanes de l’edifici, a les portes 
d’accés, als ascensors i d’altres espais d’ús comú de rètols, plafons i altres elements 
similars per anunciar, indicar, comunicar o fer visible al públic l’emplaçament del servei de 
biblioteca municipal. 
Aquests elements han de ser respectuosos i proporcionats amb la resta de l’edifici i/o de llur  
entorn i instal·lacions.  
  
 
Dotzè.- Causes de resolució 
 
Son causes de finalització del present: 
 

d)  Per canvi d’ús de l’espai cedit. 
e)  Per mutu acord de les parts. 
f)  Per incompliment greu de les obligacions derivades dels pactes continguts en el 

present.  
g)  Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
En tot cas, la finalització suposa l’establiment d’un termini improrrogable d’un any per a la 
seva consecució, transcorregut el qual les parts han de procedir a la liquidació dels 
compromisos i actuacions que restin pendents.  
 
 
Tretzè.- Resolució de conflictes i jurisdicció competent 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present document. Ambdues part queden subjectes a les obligacions 
establertes al present document, al “Conveni de Col·laboració per a la incorporació de la 
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biblioteca popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de biblioteques municipals de Mataró”, així 
com en el disposat a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Ambdues parts, en la respectiva condició amb què intervenen, s’obliguen a complir 
fidelment els pactes continguts en el present i, en cas de conflicte, se sotmeten als Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Mataró, amb renúncia expressa del propi fur o domicili, si fos un 
altre. 
 
En prova de conformitat s’atorga aquest document de cessió d’ús, signat electrònicament 
pels intervinents i en la data en què ho fa l’últim d’ells. 

 
 

 

 ANNEX III. PERSONAL 
 

 

Treballa
dor/a - 
DNI 

Grup 
professi
onal/cat
egoria 

Grup 
Cotit
zació 

SOU 
BASE (L) 

PP 
BENEFI

CIS 

PRORRAT
A 

PAGUES 

COMPLE
MENT 

GARANTI
A 

COMP 
EX 

CATEG
ORIA 

ANTIG
UITAT 

A 
COMPT

E 
CONVE

NI 

TOTAL 
SALARI 
BRUT 

SEG. 
SOCIAL 

COST 
TOTAL 

MENSUAL 

COST 
TOTAL 
ANUAL 

RAR - 
3882837
1R 

ADMINI
STRATI
U 

05 1.190,87 148,86 297,72 1.270,31       2.907,76 917,40 3.825,16 45.901,90 

MRV - 
3883702
4Y 

AUXILI
AR 
ADMINI
STRATI
U/VA 20 
ANYS 
ENDAV
ANT 

05 1.161,47 145,18 290,37 692,49       2.289,51 722,34 3.011,85 36.142,20 

ECF - 
3886550
5J 

AUXILI
AR 

07 896,50 112,06 224,13 102,07       1.334,76 421,12 1.755,88 21.070,52 

AAG - 
3882608
9L 

CONSE
RGE 

06 882,13 115,54 231,06 210,32 42,20     1.481,25 467,33 1.948,58 23.383,01 

MNE - 
3878740
1V 

CONSE
RGE  

06 882,13 126,81 253,59 113,85 44,11 88,21   1.508,70 475,99 1.984,69 23.816,34 

MPP - 
3883732
8B 

OFICIA
L 2A 

10 1.111,37 138,92 277,83 221,67     86,46 1.836,25 579,34 2.415,59 28.987,04 

TOTALS     6.124,47 787,37 1.574,70 2.610,71 86,31 88,21 86,46 11.358,23 3.583,52 14.941,75 179.301,02 

 
 

“. 
 

 

 

Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3040.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3294.0 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3040.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3294.0


 44 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3348.0 

 
 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3459.0 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3501.0 

 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

10  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ SOBRE MODIFICACIÓ DEL 

ROM, PER INTRODUIR LA FIGURA DEL REGIDOR O REGIDORA DE 

BARRI. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3682.0&endsAt=4702.0 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“Encara avui, la ciutat de Mataró presenta una organització territorialment i social dispersa i 
segregada, amb l’existència de diferents nuclis i centralitats, que massa sovint resten 
mancades de connectivitat entre elles.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3348.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3459.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3501.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3682.0&endsAt=4702.0
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Els barris de Mataró, per raons històriques, ha estat unitats constructives independents, el 
que ha dificultat i entorpeix encara, la construcció d’un imaginari de ciutat.   
Per una banda, es donen situacions en què la població dels barris de la perifèria no se 
senten integrants d’una unitat de ciutat: “anem a Mataró”, encara es pot sentir dir quan es va 
al centre.  
 
Al mateix temps, es generen espais de ciutat a la perifèria, que, ni des del centre ni des de la 
resta de barris, són vistos com un espai integrat, de ciutat, de manera que acaben per no 
formar part de l’ús de la mateixa.  
 
Pel que fa a l’organització urbanística en molts casos els nostres barris estan mancats de 
centralitats que aglutinin la vida social al seu voltant.  
 
A més, la manca d’espais de centralitat compartits (plaça de barri) que fomentin la 
convivència i la cohesió social, ha provocat que s’hagin generat  realitats convivencials 
inconnexes, que han acabat per condicionar l’organització econòmica i social d’alguns barris. 
 
Les centralitats s’han generat en moltes ocasions fora dels barris. Tot i que en alguns  han 
generat eixos cívics i comercials que afavoreixen la sociabilitat i exercir aquest paper 
aglutinador dins del mateix veïnat, la major part d’aquests no disposen d’una estructura forta 
de teixit comercial, de manera que s’han generat centres comercials al seu voltant, els quals 
esdevenen el nou marc de sociabilitat, però que estant fora del barri, el que es un problema 
atès que les relacions i vincles que es poden generar no tenen lloc en el marc de sociabilitat 
quotidià. 
 
Barris com Rocafonda o Cerdanyola Nord poden ser un exemple de ciutat segregada. 
Aquests s’han consolidat com a nuclis diferenciats de la resta, dinàmica que s’observa en els 
hàbits relacionals, d’ús dels equipaments i de consum de la població. En bona part s’ha 
continuat reproduint el perfil de població nova que arriba a aquests barris, i per tant, de 
marginalitat i desigualtat socials.  Si ens els anys 60 la població immigrada era provinent del 
sud d’Espanya, a partir dels 90 la població immigrada és extracomunitària, la majoria sense 
qualificació i amb reduïdes possibilitats d’inserció laboral.  
 
Aquesta realitat es tradueix en el nivell de renda familiar i en una situació de vulnerabilitat i 
exclusió social cada cop més present en aquests barris, amb una problemàtica de 
conflictivitat i marginació que darrerament s’ha anat aguditzant, creant-se problemes propis 
de suburbi, presents amb moltes ciutats europees com la nostre i que cal començar esmenar 
amb urgència abans no cronifiqui. 
 
L’existència de bosses de població en situació de precarietat socioeconòmica,  afecta 
sobretot a col·lectius específics com les dones, el jovent i sobre tot la població nouvinguda  
especialment. Aquestes situacions estan generades en bona part per les dificultats d’accés 
al mercat laboral i per la precarietat del mateix, afectant a la resta de dimensions de la vida 
de les persones (habitatge, educació, aspectes relacionals,...), el que contribueix a la creació 
de processos de segregació, marginació i en el pitjor dels casos, actituds reactives 
xenòfobes. Aquesta situació es copsa sobretot a zones concretes d’alguns barris com els 
que ja han estat esmentats. 
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En moltes ocasions aquests col·lectius, sobretot els que tenien més difícil l’accés al mercat 
laboral, es refugien en l’economia submergida i altres maneres informals de subsistència, el 
que dona naixement a màfies delictives que s’aprofiten de la seva situació . 
 
Se sap que l’accés a una formació de qualitat és condició necessària per accedir al mercat 
laboral i no caure en aquestes dinàmiques de vulnerabilitat i exclusió social. Aquesta 
condició  malauradament en la majoria dels casos no sempre és una realitat, pel que es 
posen de manifest diferents situacions que interrompen les trajectòries escolars.  
 
L’absentisme escolar és un fenomen important cada vegada més present i que ha de ser un 
motiu de preocupació dels responsables polítics. 
 
Existeix a més, un elevat col·lectiu de gent jove que ja ha entrat en la trentena sense 
formació i escassa experiència laboral el que dificulta enormement la seva inserció laboral i 
cauen en una precarització creixent de la seva situació laboral i vital. Les dones i les 
persones d’origen estranger són estructuralment perfils amb major taxa d’atur, precarietat 
laboral i per tant, de patir pobresa. Les dades estadístiques de la ciutat ja posen de manifest 
aquesta realitat. En aquest sentit, doncs, es fa necessari un abordatge específic per crear les 
condicions per reduir les desigualtats socials i la manca d’oportunitats, posant especial 
accent a nivell educatiu, perquè aquests segments de la població tinguin possibilitats de 
desenvolupament personal i laboral independentment del seu gènere, origen i barri on viuen. 
 
La solució a tota aquesta problemàtica molt complexa i requereix d’una posada al dia de la 
carta de serveis d’aquest Ajuntament, així com l’establiment de programes concrets per 
combatre tots aquets problemes. També, està amb línia amb la proposta presentada per 
aquest grup l’any passat sobre la creació d’una oficina de resiliència urbana per a la creació i 
implantació d’un Pla de resiliència organitzacional. 
 
El motiu d’ aquesta proposta resolució, la genera la  circumstància que el que sí és a l’abast 
del consistori solucionar: la desconnexió social entre la institució municipal i la problemàtica 
directa i la realitat diària dels barris, que cada vegada està més allunyada de les institucions 
públiques.  
 
Es troba a faltar un responsable polític en el mateix territori on apareixen i es detecten els 
problemes, que pugui donar respostes immediates i concretes, fent d’intermediari amb els 
conflictes i, sobre tot, fent arribar a les regidories competents els problemes directament 
detectats a peu de carrer.  
 
Els regidors o regidores de barri, haurien de ser els interlocutors amb les associacions de 
veïnes i veïns i amb la resta d’entitats de cada barri així com també, particularment, amb els 
ciutadans.  
 
Amb la figura de regidor/a de barri s’hauria de millorar la relació, comunicació i l’entesa entre 
l’Ajuntament i cadascun dels barris de la ciutat, donant veu a les associacions veïnals, de 
comerciants i  resta d’entitats. 
 
És per aquest conjunt de raons, que aquest grup municipal, vol demanar que es modifiqui  el 
ROM ,introduint una nova secció al Títol primer, que reguli  l’organització territorial de la 
ciutat  i el desplegament dels regidors o regidores de Barri, d’acord amb la següent  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 
 
Primer.- L’Ajuntament en Ple, d’acord amb la part expositiva, acorda  la modificació del 
ROM, introduint una nova secció , la cinquèna, en el capítol primer, que fixi l’organització 
territorial de la ciutat, l’establiment dels Regidors o Regidores de Barri, fixant les seves 
atribucions. 
 
Segon.- Proposem introduir en aquesta nova Secció del ROM els següents articles: 
 
1. La organització territorial de la ciutat: La ciutat de Mataró, a efectes de la desconcentració 
de la seva gestió i de la participació ciutadana, s’organitza territorialment en barris. 
 
2.- Els Regidors i Regidores de Barri: Els Regidors i Regidores de Barri són òrgans 
municipals de caràcter desconcentrat que representen a l’Ajuntament en el Barri, lliurement 
nomenats i separats per l’Alcaldia entre els Regidors i Regidores de l’Ajuntament, mitjançant 
Decret. Obligatòriament cada vegada que s’estableixi un nou cartipàs municipal es faran 
aquests nomenaments. 
 
3.  Els Regidors i Regidores de Barri ostentaran les atribucions següents: 
 
3.1. Representar a l’Ajuntament en el Barri, sense perjudici de la representació general que 
correspon a l’Alcaldia. 
 
3.2. Informar als ciutadans i ciutadanes residents en el Barri de totes les actuacions 
municipals que l’afectin. 
 
3.3. Fomentar les relacions de l’Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals del Barri. 
 
3. 4. Fomentar l’associacionisme en el Barri. 
 
3.5. Elevar als òrgans de govern municipal, a través dels Regidors delegats de les diferents 
àrees, propostes relatives a necessitats del Barri, a iniciativa pròpia o a proposta dels veïns i 
entitats. 
 
3.6. Canalitzar les propostes, peticions i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes del Barri. 
 
3.7. Qualsevol altra que l’Alcalde o Alcaldessa estimi oportú delegar-los. 
 
Aquestes atribucions  no portaran inherent cap facultat resolutiva, corresponent l’esmentada 
facultat de resolució als Regidors i Regidores delegats per raó de la matèria, circumscrivint-
se les funcions dels Regidors i Regidores de Barri a l’estudi i proposta de totes les qüestions 
que puguin afectar-lo i a l’execució, control i seguiment dels actes i acords municipals que 
tinguin incidència en el seu àmbit territorial.” 
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3699.0 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4037.0 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4126.0 

 

Intervenció de la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, 
Feminisme i LGTBI i Participació: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4295.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4499.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4596.0 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

Vots en contra: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Abstencions: Cap  

 

 

 

11  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PER ACTUALITZAR EL REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=3699.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4037.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4126.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4295.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4499.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4596.0
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CATALANA DE L'AJUNTAMENT DE MATºARÓ I FOMENTAR L'ÚS 

DEL CATALÀ AL CONJUNT DE LA CIUTAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4702.0&endsAt=4783.0 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, RETIRA la 
Proposta de Resolució. 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4716.0 
 
 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4765.0 

 

 

 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

LA INTEGRACIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MATARÓ EN EL 

SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL EN ELS CASOS DE 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SISTEMA VIOGÉN). 

 
 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4783.0&endsAt=5502.0 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“Andalucía, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas 
donde se concentran más de la mitad de las víctimas por violencia de género. 
 
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, puso en funcionamiento el 
26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) implantado en todas las 
Comunidades Autónomas excepto el País Vasco. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4702.0&endsAt=4783.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4716.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4765.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4783.0&endsAt=5502.0
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Formar parte del Sistema VioGén conlleva múltiples ventajas ya que con el objetivo de 
combatir la violencia machista se permite la colaboración de las diferentes instituciones 
públicas competentes en materia de violencia de género, además de:  
 

- Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia 
de violencia de género 

- Integrar toda la información de interés que se estime necesaria.  
- Hacer predicción del riesgo.  
- Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo 

el territorio nacional.  
- Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del 

"Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia 
o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. 

Una de las principales herramientas del Sistema VioGén consiste en una aplicación web a la 
que acceden usuarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia 
Civil obligatoriamente, y las Policías Autonómicas y Locales que voluntariamente se 
adhieran), Instituciones Penitenciarias, Juzgados, Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Oficinas de Asistencia a las Víctimas, Fiscalías, Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y, finalmente, Servicios Sociales y Organismos de Igualdad de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
 
Esta herramienta establece una tupida red que permite el seguimiento y protección de forma 
rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos, en cualquier parte del 
territorio nacional.  
 
El pasado 26 de Octubre el Govern de la Generalitat anunció la firma del convenio con el 
Ministerio del Interior, paso imprescindible para que las policías locales en Catalunya se 
puedan adherir, por ello el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Mataró 
propone el siguiente acuerdo:  
 
1. Solicitar que nuestra policía municipal se incorpore al Sistema de seguimiento integral en 

los casos de violencia de género (Sistema Viogén).” 

 

 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4803.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4966.0 

 
 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5028.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4803.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=4966.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5028.0
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Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5128.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5281.0 

 
 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5421.0 

 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Vots en contra: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).  

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

13  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE UN PLA DE 

CONTINGÈNCIA DIRIGIT A LES ACTIVITATS NADALENQUES I EN 

RESPOSTA A L’AUGMENT DELS CASOS COVID. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5502.0&endsAt=5982.0 

 

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

pregunta següent: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5128.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5281.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5421.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5502.0&endsAt=5982.0
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“Según las noticias publicadas hasta el momento de registrar esta pregunta los datos 
epidémicos del Covid seguían empeorando en Cataluña, en donde había aumentado, tanto 
el riesgo de rebrote, como el número de pacientes ingresados en los hospitales. 
 
En los datos de incidencia actualizados el domingo por el Departamento de Salud, se habían 
registrado 1.586 nuevos positivos. Había 621 personas hospitalizadas, de las que 135 
estaban en la UCI, de ellas 76 intubadas y 5 conectadas al ECMO (respiración 
extracorpórea). 
 
A su vez la variante Ómicron ha llegado ya a Europa y los casos se multiplican creando 
inquietud entre los gobiernos, autoridades y población en general. Ante esta situación, con 
actividades masivas navideñas iniciadas y a un mes vista de la cabalgata de reyes, este 
grupo municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas: 
 
-  ¿Tiene este gobierno un plan de contingencia para el mercadillo de navidad, 

campamento real, cabalgata de reyes y demás actividades que se realicen durante 
estas fechas en el supuesto, más que probable, de que los casos de Covid aumenten 
a niveles de riesgo? 

 
-  Si es así ¿en qué consiste? 
 
-  Si no es así ¿está planteándose esa posibilidad?” 

 
 
 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5519.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció 
de la Salut: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5603.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5768.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5911.0 

 

 
 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5519.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5603.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5768.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5911.0
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14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A L’ÚS DE LES NOVES 

TECNOLOGIES PER A LA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 

D’ASSUMPTES DE SEGURETAT, NETEJA I MOBILITAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5982.0&endsAt=6385.0 

 

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

el prec següent: 

 

“La falta de seguridad, de limpieza y los problemas de movilidad, son tres de los problemas 
que nos encontramos en toda la ciudad. 
 
El uso de la inteligencia artificial es muchos sectores es cada vez más importante, ayudando 
a la toma de decisiones. Es por ello que este Grupo Municipal RUEGA: 
 

- Se realice un estudio, del uso de la inteligencia artificial para la gestión, 
administración y mejora de la seguridad, la limpieza y la movilidad en la ciudad a 
través de las cámaras de videovigilancia.” 

 

    

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5998.0 

 

Intervenció del Sr. Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Estratègia Agenda Urbana 
Mataró 2030, Joventut i Emancipació Juvenil: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6034.0 
 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6181.0 
 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6331.0 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5982.0&endsAt=6385.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=5998.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6034.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6181.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6331.0
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15  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT EXTERIOR. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6385.0&endsAt=6924.0 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 

“Ara fa just un any, al Ple Ordinari del desembre de 2020, aquest mateix grup municipal va 
formular unes preguntes sobre les mesures que es prenien per evitar l'addicció al joc. El 
2019 el Grup d’ERC-MES ja havia presentat al Ple una Proposta de Resolució sobre aquesta 
mateixa qüestió, que va ser aprovada per unanimitat.  

Ja en aquell moment consideràvem les dades d'addicció al joc molt preocupants i a l’alça, 
especialment entre la gent més jove.  

Una de les preguntes formulades consistia en el següent: “Es preveu modificar l’Ordenança 
de publicitat exterior de Mataró per prohibir publicitat dels salons de Joc?”  

El govern municipal, concretament la regidoria de Benestar Social i Promoció de la Salut, va 
respondre: “Finalment, respecte a la darrera pregunta, la resposta és que sí. Des de 
l’ordenança municipal es podrà restringir aquest tipus de publicitat”. 

Aquesta és una preocupació compartida, que ha fet moure fitxa al govern de l’estat espanyol. 
Mitjançant el Reial Decret de comunicacions comercials de les activitats de joc, des d’aquest 
passat setembre, s’ha restringit la publicitat del joc i de les apostes.  

Alguns municipis com el de Caldes d’Estrac han modificat la seva ordenança. De moment, 
no és el cas de la publicitat exterior de Mataró.   

ara que farà un any d’aquest compromís, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - 
Moviment d’Esquerres formula el següent prec:  

PRIMER. -  El govern municipal modificarà l’ordenança municipal per restringir la publicitat 
de salons de joc en un termini de 3 mesos. 

SEGON. -  El Govern Municipal, amb les eines d’inspecció al seu abast i en col.laboració 
amb els cossos de seguretat, intensificarà el control i inspecció de l’operativa d'aquestes 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6385.0&endsAt=6924.0
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cases de joc i apostes, a fi de supervisar el correcte funcionament dels mecanismes 
d'identificació de jugadors i poder detectar possibles menors d'edat que puguin haver accedit 
a aquests establiments. 

TERCER. -  El Govern Municipal incorporarà l'atenció i detecció de ludopaties entre joves i 
adolescents a la cartera d'assessoraments de la Xarxa d’Espais Joves a demanda i de forma 
personalitzada als joves que s'hi adrecen i també a les visites i tallers que fan als instituts, 
elaborant material propi informatiu sobre els perills del joc online.” 

 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6405.0 

 

Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció 
de la Salut: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6646.0 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6901.0 

 

 

 

 

 

16  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER RECONÈIXER LA 

PRIMERA REGIDORA ELEGIDA DEMOCRÀTICAMENT A 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6924.0&endsAt=7231.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6405.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6646.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6901.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6924.0&endsAt=7231.0
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La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 

“El mes de març 2018 el Grup Municipal d'ERC-MES va presentar un prec proposant que la 
sala anomenada “dels regidors” portés el nom de Consol Nogueras, primera regidora elegida 
democràticament a l’Ajuntament de Mataró. 
 
A les primeres eleccions celebrades amb sufragi femení passiu, l’any 1934, a tot Catalunya 
tan sols van resultar escollides una alcaldessa i tres regidores. Una d’elles era la Consol 
Nogueras i Seda, de Mataró, convertint-se d’aquesta manera, en la primera regidora elegida 
democràticament a la nostra ciutat.  
 
A diferència, per exemple, de la Natividad Yarza la primera alcaldessa elegida per sufragi 
universal a Catalunya i a l’Estat que no té cap carrer a la seva memòria a Catalunya, Mataró 
si que va honorar la Consol Nogueras posant el seu nom a un carrer de la ciutat. 
 
Però pensem que per a reconèixer la seva tasca, en especial la seva lluita per assolir 
l’igualtat de gènere, i per visibilitzar la dona a la història i política mataronines, calen més 
reconeixements i per aquest motiu, el Grup d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem el 
següent prec:  
  

1. El Govern Municipal proposarà a la Comissió del Nomenclàtor que estudii la 
conveniència de posar el nom de Consol Nogueras i Seda a la sala anomenada 
actualment “Sala de Regidors” 

 
 
 

 

Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6939.0 

 

Intervenció del Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, 
Formació Professional i Universitat:   
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7020.0 

 

Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7127.0 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=6939.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7020.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7127.0
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17  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN RELACIÓ A 

LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7231.0&endsAt=7864.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“Al mes de juliol de l’any 2016, es va constituir el Pacte de Mobilitat de Mataró. L’objectiu 
d’aquest pacte era, entre d’altres, determinar les línies estratègiques del futur Pla de 
Mobilitat. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró (PMUS), va ser aprovat el mes de març de 
2021 i també, el mes de novembre d’enguany, es va aprovar definitivament l’Ordenança de 
Mobilitat. 
 
Amb el PMUS i la nova ordenança, l’Ajuntament ja disposa, per una banda d’un cos normatiu 
que regula la mobilitat a la ciutat i per una altre d’un document que marca amb detall com ha 
de ser la mobilitat a Mataró i estableix els objectius i accions a fer per aconseguir mobilitat 
sostenible, potenciant el transport públic, l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu, una 
mobilitat equitativa i inclusiva i garantint el dret de tots els ciutadans a moure’s còmodament 
en l’espai públic. Així mateix, hi ha l’objectiu d’equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat 
amb un espai urbà de qualitat i una ciutat saludable. 
 
Per tot l’exposat, des d’Esquerra Republicana – MES formulem les següents preguntes: 
 
PRIMERA. Quin va ser el cost per l’Ajuntament de Mataró per l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró? 
 
SEGONA. Com valora el govern l’acceptació de les mesures que ja s’estan implementant? 
 
TERCERA. Quines han de ser les properes actuacions contemplades al PMUS? 
 
QUARTA. Està realitzant el govern algunes mesures a l’entorn de la mobilitat que no estiguin 
contemplades al PMUS? 
 
CINQUENA. En referència a la implantació de l’anella ciclista, disposa el govern d’alguna 
dada de sinistralitat produïda des de l’aprovació del PMUS?” 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7231.0&endsAt=7864.0
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Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7240.0 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7332.0 

 

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7614.0 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7849.0 

 

 

 

 

18  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER TAL D’IMPLEMENTAR 

UNA LÍNIA D’AUTOBÚS ADAPTAT PER ACCEDIR AL PASSEIG 

MARÍTIM. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7864.0&endsAt=8295.0 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“La nostra ciutat té com a tret distintiu, entre d’altres, la platja. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7240.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7332.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7614.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7849.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7864.0&endsAt=8295.0
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Tenim una platja llarga, amb molt espai a la sorra i un clima que ens permet gaudir-ne gran 
part de l’any. 

A part del bany i activitats a la sorra, també hi ha un bonic passeig ombrívol i amb bona vista, 
restauració i el port. 

Tots estarem d’acord que són llocs on  passem bones estones. 

L’accés a les nostres platges és fàcil per entrar-hi a peu o amb qualsevol vehicle privat. 

T’hi acosten diferents línies de bus que et deixen a l’estació de Rodalies, a Sant Simó o al 
Cargol. 

Cal travessar els diferents passos subterranis i després arribar al lloc on vulguis anar. 

En el cas de les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat funcional i que no tinguin un 
vehicle propi, que en aquest cas tenen aparcaments específics, aquest desplaçament ja és 
més difícil i pot ser un impediment per a gaudir del que abans explicava i també de fer esport 
a la piscina. 

Si es considera que les persones amb mobilitat reduïda necessiten un aparcament  a prop 
de la platja i per això se’ls reserva, no té massa sentit que les que no tenen vehicle propi no 
puguin gaudir de cap tipus de servei que els acosti més a la platja. 

És per això que pensem que ens cal una línia de bus que entri dins el passeig marítim i faci 
diferents parades, al menys i com a prova durant la temporada d’estiu. 

Hauria de ser un autobús adaptat i que anunciés a les parades a quina platja s’atura i quin 
tipus de serveis té. 

Seria una bona ajuda per a les persones amb dificultats de mobilitat i crec, sincerament que 
també per a la resta. 

És per tot això que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES formulem els 
següents precs: 

PRIMER. El Govern Municipal estudiarà la manera de posar en funcionament un bus que 
entri dins el Passeig Marítim i s’aturi a les diferents platges. Pot  ser un bus adaptat que 
només faci aquest recorregut o l’allargament d’una línia. 

SEGON. Aquest servei serà posat en marxa la temporada d’estiu 2022. “ 

 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7877.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7997.0 

 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8149.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7877.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=7997.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8149.0
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Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon 
Govern i Mobilitat: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8221.0 

 

 

 

 

19  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER PROMOURE EL 

RECONEIXEMENT I LA PARTICIPACIÓ DEL POBLE GITANO. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8295.0&endsAt=8798.0 

 

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

següent: 

 

“El mes de maig d’enguany, la Junta de Portaveus va aprovar una Declaració conjunta en 
commemoració del 50è aniversari del primer Congrés Internacional Gitano celebrat a 
Londres, amb motiu del dia Internacional del Poble Gitano. 
 
Entre d’altres qüestions, es va acordar que l’Ajuntament de Mataró es comprometia a 
instaurar cada 8 d’abril un Acte Institucional en commemoració del dia del Poble Gitano, com 
una diada institucional i acadèmica local, en reconeixement a tots els gitanos i gitanes del 
municipi i en rebuig de l’antigitanisme encara present a la nostra societat.  
 
Igualment, el Ple de març de 2020, el Grup Municipal d’ERC-MES va formular un prec per tal 
que, en línia amb les iniciatives del Pla Integral del Poble Gitano, es promogués a Mataró la 
constitució del Consell Municipal de la Comunitat Gitana, com a un nou espai de participació 
ciutadana a la nostra ciutat. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula el seguent prec: 
 

1. El Govern Municipal, juntament amb les entitats i representants del poble gitano a 
Mataró, estudiarà la constitució del Consell Municipal de la Comunitat Gitana, com a 
un nou espai de participació a la nostra ciutat. 

2. El Govern Municipal, iniciarà els treballs per tal de celebrar, a partir del proper 8 
d’abril de 2022, un Acte Institucional en commemoració del dia del Poble Gitano, com 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8221.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8295.0&endsAt=8798.0
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una diada institucional i acadèmica local, en reconeixement a tots els gitanos i 
gitanes del municipi i en rebuig a l’antigitanisme encara present a la nostra societat.” 

 
 
 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8311.0 

 
Intervenció de la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, 
Feminisme i LGTBI i Participació: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8463.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8677.0 

 
Intervenció de la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, 
Feminisme i LGTBI i Participació: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8753.0 

 

 

 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

VORERES QUE REPRESENTEN UN PERILL PER A LA CIRCULACIÓ 

DE VIANANTS. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8798.0&endsAt=9278.0 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 

“El mes de març 2018 va finalitzar la “Contractació del projecte executiu d’actuacions de 
manteniment i millora de les voreres a la via pública”.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8311.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8463.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8677.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8753.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8798.0&endsAt=9278.0
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Al Plec de prescripcions tècniques es definia l’objecte de la contractació: “voreres a reparar 
per l’acció de les arrels dels arbres que provoquen aixecaments del paviment de les voreres 
que resulten un perill per a la circulació de vianants”. Es va contractar reparar vàries voreres, 
entre les quals hi havia la de la Ronda República, costat Girona, entre els carrers Miquel 
Biada i carrer Torrijos, però no es va reparar mai, encara que el contracte es va pagar en la 
seva totalitat.  
 
Després de més de tres anys la vorera continua sense arreglar, i encara està, sinó igual, 
més perillosa pels vianants i, tal com la definia el contracte, és un perill per a la circulació de 
vianants. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta: 
 

 Quin és el motiu pel qual, una vorera que en un document públic s’ha declarat “un 
perill per a la circulació de vianants”, que es va contractar la seva reparació ja fa més 
de tres anys, encara s’hagi de reparar ?” 
 

 

 

 

Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8809.0 

 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8878.0 

 
Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9093.0 

 

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE L’ESTAT DE LA RESILIÈNCIA CORPORATIVA 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8809.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=8878.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9093.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9278.0&endsAt=9377.0 

 

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, 
RETIRA la pregunta. 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9288.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9361.0 

 

 

 

 

22  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ ARRAN DE L’ENLLUMENAT DE NADAL.   

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9377.0&endsAt=9848.928 

 

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

la pregunta següent. 

 

“El passat 25 de novembre es va presentar la campanya de Nadal d’enguany amb 70 
activitats repartides per tota la ciutat com el Tió Solidari, una nova edició del Fira Màgic a 
l’Espai Firal del Nou Parc Centra i la Fira a la plaça Santa Anna. Segons ens van explicar, la 
campanya nadalenca s’ha dissenyat amb música i activitats per tota la ciutat per evitar que hi 
hagi aglomeracions en punts concrets. 
 
El cost total és de 209.489,09 euros i consta de diversos eixos, entre ells l’enllumenat de 
Nadal amb un cost de 87.358,78 euros i del que vam fer encesa el divendres passat a la 
plaça Santa Anna. 
 
Les preguntes que cal fer-nos respecte a aquesta actuació per part de l’Ajuntament  són: 
 

- Ens poden concretar en quines partides del pressupost 2021 consten aquestes 
despeses, a secció de comerç o promoció de ciutat? 

- Respecte a l’enllumenat, quin criteri s’ha elegit per a l’enllumenat de carrers? 
Concretament els veïns del carrer Pujol, s’han queixat per quedar fora dels carrers 
il·luminats, poden argumentar-nos la decisió?” 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9278.0&endsAt=9377.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9288.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9361.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9377.0&endsAt=9848.928
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9387.0 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9466.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9689.0 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9766.0 

 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9810.0 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:45 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

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

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9387.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9466.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9689.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9766.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847d039544017d6c12807b0005?startAt=9810.0

