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ACTA NÚM. 06/2021 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE MARÇ DE 2021.  

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

 

Reunits de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el dia divuit de març 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 Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 

LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 

DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA  REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 

 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 

CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA  REGIDOR (ERC-MES-AM) 

TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 

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

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 

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

 

És excusada la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora d´ERC-MES-AM. 
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 18 de 
març 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 extraordinària que 
tindrà lloc el proper dijous 18 de març de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc 
de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures 

bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, 
de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.  
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir 
la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan 
concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes 
públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les 
Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per 
l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la 
convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i 
adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus 
membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva 
identitat.  
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Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la 
sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 

 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  
DICTAMENS 

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

 
Servei de Gestió Econòmica 

 
1.- Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per 

l’exercici 2021.- 
 
 

Servei de Compres i Contractacions  

 
2.-  Aprovar la continuïtat de la prestació del servei públic de recollida i acollida 

d´animals domèstics.- 
 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona inici al ple extraordinari de 18 de març. 

Abans de començar el debat dels dos punts de l’ordre del dia, m’agradaria enviar, en nom de 

tot el consistori, una forta abraçada a totes aquelles persones afectades per la covid-19, tant 

si han perdut algun ésser estimat com si estan malaltes o confinades. Molta força i molts 

ànims a totes elles i al conjunt de la ciutadania. 

El ple extraordinari d’avui té un primer punt, que és l’aprovació definitiva del pressupost 

general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2021, però abans de donar la paraula al 

Sr. Jerez, cal excusar la Sra. Guanyabens, que per motius personals avui no es pot 

incorporar al ple.  

Dit això, Sr. Jerez, té la paraula.  

 

 

A continuació el Sr. Alcalde obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del 

dia.  
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DICTAMENS 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica  
 

 

1 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2021. 

 

 

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

Mobilitat, comença la seva intervenció explicant que el pressupost 2021 que es porta avui a 

aprovació definitiva està fortament marcat per les necessitats derivades de la lluita contra la 

pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials, però també en aquest 

pressupost es milloren considerablement els serveis i es manté el desplegament de les 

prioritats marcades en el Pla de mandat.  

La corresponsabilitat i esforç demanat a la ciutadania, amb la modificació de les ordenances 

fiscals, es transforma en solidaritat amb els sectors més afectats per la pandèmia i en 

oportunitats per avançar en els projectes de futur de Mataró. Per fer front a la pandèmia i 

treballar en la reconstrucció social i econòmica, el pressupost es dota d’1,5 milions d’euros 

per a la Taula de Reconstrucció, que se sumen als 1,7 milions que es traspassaran al 2021 

dels romanents d’inversió per al 2020. Es dotarà mig milió al fons per a subvencions per a 

l’IBI i la brossa domiciliària per als col·lectius més vulnerables i amb rendes més baixes. 

Aquest pressupost preveu l’aplicació de descomptes del 50% en la taxa d’ocupació per a 

terrasses, ja aprovat a les ordenances fiscals, i s’aplicaran bonificacions de la brossa 

domiciliària dels establiments amb afectacions en la seva activitat, de la taxa d’ocupació de 

mercats no sedentaris i de les concessions, abans d’emetre els rebuts corresponents a finals 

d’any. 

Per destinació, la major despesa de l’Ajuntament és novament l’Ensenyament, amb 20,08 

milions d’euros, però destaquen també l’augment de les partides destinades a Medi 

Ambient, Jardins i Sanejament (+61,10%), Recollida i Tractament de Brossa i Neteja Viària 

(+10,41%), Seguretat i Protecció Civil (+7,62%) i Protecció i Promoció Social (+3,47%). 
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Al 2021 el pressupost d’inversions de l’Ajuntament puja a 19,4 milions d’euros, que es 

finançaran principalment amb nou endeutament (13,5 milions d’euros), subvencions (4,42 

milions) i estalvi corrent (1,5 milions). 

La partida més gran és la d’Inversions per posar la ciutat al dia, amb 8 milions, que inclouen 

1,7 milions en actuacions a l’espai públic (Pla d’asfaltat, Pla director de jocs infantils, àrees 

de salut, entre d’altres) i 6,24 milions en equipaments (coberta de la pista poliesportiva de 

Cirera, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, etc.).  

Les segueixen les partides destinades a: 

1. Urbanisme: 2,42 milions per a l’expropiació d’una finca al Sorrall i l’adquisició de la nau 

Fontdevila i Torres.  

2. Habitatge: 1,81 milions, repartits entre el Fons d’inversió d’habitatges de rehabilitació i el 

projecte “Lloguem!” (Yes We Rent). 

3. Sostenibilitat energètica: 1,71 milions per a l’enllumenat públic, projectes d’autoconsum i 

pobresa energètica. 

4. Promoció Econòmica: 1,65 milions per al Pla d’impuls del centre (PIC) i la millora dels 

polígons. 

5. Neteja i Recollida de Residus: 1,56 milions. 

6. Mobilitat i Seguretat: 1,28 milions, bàsicament vinculats al Pla de mobilitat i la instal·lació 

de càmeres de videovigilància. 

7. Ciutat Intel·ligent i Govern Obert: gairebé 1 milió d’euros.  

D’altra banda, els propers dies coneixerem la liquidació definitiva de l’exercici 2020 i, en 

funció de l’import total dels romanents, estudiarem les possibilitats d’activar programes de 

millora dels serveis en el marc de la Taula de Reconstrucció i, de manera consensuada amb 

els grups municipals i els agents socials de la ciutat, nous programes i ajuts de recuperació 

social i econòmica. 

També convé recordar que estem a l’espera de la concreció dels fons europeus Next 

Generation. En tots els casos, la planificació estratègica de Mataró està alineada amb els 

objectius dels programes de recuperació europeus.  

En definitiva, aquests són uns pressupostos per portar Mataró cap a un futur amb més 

oportunitats, uns pressupostos que ens ajudaran a sortir de la crisi de manera decidida, amb 

més solidaritat i cohesió comunitària, millors serveis, amb importants projectes de 

transformació en marxa que milloraran la qualitat de vida futura dels nostres conciutadans.  

També vull posar en valor les propostes dels grups de l’oposició, en forma d’al·legacions en 

el cas d’Esquerra Republicana i de Junts per Mataró, o mitjançant les propostes que tots tres 
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grups, també Ciutadans, fan i han fet durant els darrers mesos i que seran estudiades 

principalment en el marc de la reconstrucció i també de la Comissió informativa especial de 

millora de la cartera de serveis i racionalització, tot just acabada de crear. 

Finalment, vull agrair als grups municipals del Govern el seu compromís amb la ciutat i a tots 

els serveis municipals la seva dedicació i vocació de servei públic en aquests difícils 

moments.  

 
 
 
 
 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

L’Ajuntament de Mataró va  aprovar en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 28 de 
gener de 2021, el Pressupost general per a l’exercici 2021. El període d’exposició pública es 
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 1 de febrer del 2021, finalitzant el dia 22 de 
febrer de 2021.  
 
Des de l’aprovació inicial del pressupost 2021 s’han rebut les al·legacions per part dels 
següents grups municipals:  

- Grup Municipal Junts per Mataró. 

- Grup Municipal de ERC. 

S’incorpora a la proposta l’import de la massa salarial del personal laboral prevista per 
l’exercici 2021, atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local va introduir l’obligatorietat d’aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral, i que l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local estableix que aquesta comprendrà la de la pròpia entitat local, organismes, 
entitats públiques i la resta d’ens públics i societats mercantils locals  dependents, així com 
les fundacions i consorcis adscrits. 

 
ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2021 integrat per:  

 

1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2021, amb el següent desglossament per capítols:  

 
 

Despeses   

Capítol I Despeses de personal  59.245.249,80 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis  45.910.487,56 

Capítol III Despeses financeres  1.689.639,34 
Capítol IV  Transferències corrents 12.379.382,14 
Capítol V  Fons de contingència i altres imprevistos 2.266.643,41 

Capítol VI Inversions reals 18.960.814,74 
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Capítol VII Transferències de capital  458.218,27 
Capítol VIII Actius financers  219.025,30 

Capítol IX Passius financers  11.337.964,62 
 Total despeses 152.467.425,18 

 
   

Ingressos   

Capítol I Impostos directes  56.193.887,37 
Capítol II Impostos indirectes  5.863.223,33 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.894.761,77 
Capítol IV  Transferències corrents 47.215.891,26 
Capítol V  Ingressos patrimonials 2.161.603,14 

Capítol VII Transferències de capital  4.419.033,01 
Capítol VIII Actius financers  219.025,30 
Capítol IX Passius financers  13.500.000,00 

 Total ingressos 152.467.425,18 
   
 

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

 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 

 
Despeses: 12.703.111,00   Ingressos:  13.652.486,00   

 

 
Aigües de Mataró, SA 

 

Despeses: 20.347.843,00   Ingressos:  21.563.092,00   
 
 

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

Mataró Audiovisual 

 
Despeses: 1.244.558,77   Ingressos:  1.244.558,77   

 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 

      Despeses: 3.711.328,00          Ingressos:    3.803.446,00   

 
 

Segon.-  Acceptar les al·legacions que han estat valorades favorablement per l’equip de 

govern per estar incloses en el pressupost i desestimar les que han estat valorades 

desfavorablement per manca de marge pressupostari.  

 

Tercer.-  Aprovar la massa salarial del personal laboral del Grup Ajuntament de Mataró per 

l’exercici 2021. 
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2021

Ajuntament de Mataró 18.381.533,70

EPE Mataró Audiovisual 655.323,59

Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró 68.485,71

Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 72.584,27

Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans del Maresme 179.771,84

Aigües de Mataró, SA 3.605.144,40

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 1.766.465,12

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 10.354.106,00

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 595.282,94

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 42.419,60

Total massa salarial Grup Ajuntament de Mataró 35.721.117,17  
 

 
Quart.-  D’acord amb l’article 21.6 del RD 500/90, anul·lar les següents modificacions de 

crèdit realitzades sobre el pressupost prorrogat per trobar-se incloses en els crèdits inicials: 

 

 Modificació de crèdit per transferència per import de 94.000,00€ aprovada per 

decret núm. 627 de data 28.01.2021. 

 Incorporació de romanents per import de 1.285.406,21€ aprovada per decret 

núm. 670 de data 29.01.2021. 

 Modificació de crèdit per transferència per import de 414.000,00€ aprovada per 

decret núm. 1238 de data 16.02.2021. 

 Modificació de crèdit per transferència per import de 20.000,00€ aprovada per 

decret de data 08.03.2021. 

 
Cinquè.-  Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2021, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, d’acord amb el 

que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Sisè.-  Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació 

d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 
 
 
 
 

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

totes les persones que estan seguint en directe l’emissió del ple.  

Decirle, Sr. Alcalde, que pensamos que sus presupuestos no son útiles para los ciudadanos 

de Mataró.  
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Desde Ciudadanos, ¿qué creemos que tendrían que tener estos presupuestos? 

En primer lugar, una bajada de impuestos. ¿Qué se ha propuesto desde el resto de Europa 

para afrontar la grave crisis sanitaria, económica y social? ¿Qué se han propuesto en 

comunidades autónomas gobernadas por Ciudadanos y que están manteniendo la actividad 

económica mucho mejor que Cataluña? Bajadas de impuestos. En cambio, ¿qué nos 

propone su gobierno de Mataró, socialista-común/comunista? Subida de impuestos.  

Desde Ciudadanos apostamos por un enfoque progresista que conlleva siempre una bajada 

de impuestos. Esta bajada de impuestos tiene que ayudar a las familias, a las empresas y a 

los autónomos. No puede ser que con su subida de impuestos se esté lastrando a las 

familias, a las empresas y a los autónomos.  

En segundo lugar, estos no son unos presupuestos útiles porque no tienen ambición y no se 

enfrentan a los grandes retos de Mataró. 

¿Cómo nos imaginamos desde nuestro grupo municipal el futuro de Mataró? 

Pensamos en una ciudad que sea dinámica, que sea activa, tanto para empresas como para 

ciudadanos y para las familias. En estos mismos presupuestos, apostamos porque las 

inversiones de la ciudad se tengan que replantear y priorizar la inversión en aquellos barrios 

que estén más afectados y que se han visto muchísimo más afectados durante esta crisis 

sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Creemos que la integración entre 

barrios y su desarrollo debería ser la prioridad del Gobierno.  

Hasta el momento, en los dos años que llevamos, aparte de la subida de impuestos, este 

Gobierno únicamente ha presentado proyectos de inversión para el centro de la ciudad. No 

sé si han puesto 20.000 € para Cerdanyola y 20.000 € para Rocafonda. Este es su proyecto 

de ciudad. Nosotros creemos que se necesita integración y desarrollo para todos los barrios 

de la ciudad, no únicamente para el centro. 

Además, ustedes se gastan casi 100.000 € en el Consorcio de Normalización Lingüística. Sr. 

Alcalde, los que hablamos en español ya somos normales, no necesitamos destinar 100.000 

€ cada año de su presupuesto a normalizarnos. Si no se le ocurren mejores destinos para 

este dinero, nosotros le podemos dar algunas ideas: vivienda social, ayudas en becas 

comedor, seguridad, ayuda para los negocios y autónomos de la ciudad, etc.  

Deje ya de seguir el juego sectario y totalitario a los independentistas. Los que hablamos 

español, ya somos normales. 

En resumen, ayudas a autónomos, empresas y familias, y un presupuesto que se enfoque 

en Mataró y en todos sus barrios por igual hacia el futuro y no nos deje anclados en el 

tradicional clientelismo y “política de amiguetes” a los que ya nos tienen acostumbrados. 
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En tercer lugar, nosotros pensamos que unos presupuestos son útiles para Mataró si 

empiezan el 1 de enero a relanzar los nuevos proyectos. Las familias, las empresas y los 

autónomos, muchas veces incluso por exigencias de la propia Administración, tenemos que 

cerrar nuestras cuentas el 31 de diciembre y empezar la nueva planificación de nuestros 

ingresos y gastos el día 1 de enero. 

Entonces, ¿por qué nuestro Ayuntamiento es incapaz de tener unos presupuestos el día 1 

de enero? El Ayuntamiento de Mataró inicia sus proyectos para el año 2021 con tres meses 

de retraso. Una ciudad como Barcelona, que es mucho mayor que Mataró, aprobó sus 

presupuestos el 23 de diciembre; Reus, el 30 de diciembre; Santa Coloma, el 21 de 

diciembre; Sabadell, el 23 de noviembre; etc. De modo que le rogamos que no nos quite 

cada año tres meses menos para desarrollar presupuestos. 

Para concluir, queremos unos presupuestos útiles para familias, empresas y autónomos. 

Nosotros apostamos por una bajada de impuestos, como en el resto de Europa, para 

ayudarles. Queremos inversiones para ayudar a aquellos ciudadanos más afectados por la 

pandemia y que el inicio del año no empiece el 18 de marzo. Exigimos unos presupuestos 

que lleguen a tiempo para solucionar todos nuestros problemas. Estaría bien que el 

Ayuntamiento y el Gobierno de esta ciudad iniciaran sus proyectos el día 1 de enero, como 

el resto de ciudadanos. 

Por todo ello, no vamos a apoyar estos presupuestos. No obstante, reiterarle que seguimos 

con la mano tendida para seguir trabajando conjuntamente por el bienestar de todos los 

ciudadanos de Mataró. 

 

 

 

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

tothom i el Sr. Alcalde. 

En primer lloc, em sembla més que oportú dir que el fet de tenir vostès aquesta majoria 

absoluta els empodera políticament en molts sentits, però no és justament per desvirtuar el 

procediment pressupostari que preveu la Llei reguladora d’hisendes locals, perquè, de fet, ha 

estat així. 

La idea de fer una aprovació inicial i portar-la a exposició pública és precisament per 

introduir-hi aquests elements que dignifiquen el debat polític i que de vegades aporten certs 

consensos tan necessaris en aquests dies que ens ha tocat exercir la política.  
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Lamentablement, no ha estat així. Vostès van partir d’una idea preconcebuda a l’hora 

d’elaborar les ordenances fiscals i el pressupost per a l’any 2021, la van avaluar, la van 

dimensionar i la van tirar endavant. Tot són estratègies, però ens acostem a la meitat del 

mandat i penso que estaria bé anar guanyant credibilitat en certs camps. Respondre les 

al·legacions que els vam presentar a quatre hores de la celebració d’aquest ple queda 

bastant allunyat dels estàndards del que seria creïble.  

Pel que fa al debat pressupostari com a tal, d’entrada el que nosaltres fem és presentar una 

esmena a la totalitat. Entenem que aquest pressupost que es presenta ve a ser la 

continuació del presentat en l’exercici 2020, però amb el factor afegit de la covid-19, que ha 

obligat a fer tots aquests reajustaments necessaris. 

El pressupost és de 152 milions d’euros, amb una pujada d’un 3,25% respecte a l’any 

anterior, i malauradament hem de continuar insistint en allò que ja vam dir a l’aprovació 

inicial: nosaltres, des del grup municipal de Junts per Mataró, no podem estar d’acord que 

s’arribi a aquesta xifra tan alta del pressupost municipal, entre d’altres, mitjançant la pujada 

d’aquestes ordenances fiscals, que, en aquest cas, van recaptar més de 3,1 milions d’euros 

respecte a l’any passat, que també havien pujat, i que bàsicament es tradueixen en la pujada 

de l’IBI. 

Volem posar de relleu que aquest Govern no ha optimitzat factors que han jugat a favor de 

l’ens públic, com ara l’ingrés de quasi 2 milions d’euros de més en la participació dels 

ingressos de l’Estat, respecte a l’exercici anterior, i també que durant el 2020 s’ha pogut 

finalment disposar dels romanents de tresoreria.  

Tenint en compte que bona part de la justificació del pressupost d’enguany ve determinada 

per aquest desajust provocat per la covid-19, ja sigui en dèficit d’ingressos com en increment 

de despesa, concretament aquests 7,7 milions d’euros entre revisions de contractes, 

despeses de personal i dèficits pressupostaris, no estem d’acord amb el fet que l’ajustament 

es faci via aquesta major recaptació tributària, a través de les ordenances fiscals, i no havent 

ja començat a aplicar un pla d’ajustament d’aquest pressupost pel que fa a la despesa.  

Ja els ho vam dir a la reunió que vam mantenir amb vostès, i és que ens preocupa el fet que, 

fins i tot en un context de crisi econòmica i social com l’actual, s’hagin apujat impostos, i això 

que estem en la part dolça del cicle pressupostari, perquè tenim alts ingressos per part de 

l’Estat, ens han alliberat aquests romanents de tresoreria, tenim un deute relativament 

sanejat, etc. La pregunta que ens fem és què ens depararan aquests propers dos anys de 

mandat.  
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En les al·legacions que els hem presentat, hi ha temes que considerem cabdals per a la 

ciutat, com la necessitat de seguir en la línia de la proposta de resolució que els vam 

presentar en el ple d’identificar edificis o solars on poder-hi construir, via rehabilitació, la 

creació d’una residència d’estudiants, que va en benefici del Tecnocampus, però, sobretot, 

en benefici de la ciutat, per deixar de ser una ciutat amb una universitat per passar a ser una 

ciutat universitària. 

Pel que fa als òrgans de govern, vostès van fer un anunci fa uns mesos en què deien que 

s’abaixarien els sous, i jo en soc molt crític, perquè penso que aquest no ha de ser el camí, 

però no en sabem res més. Sí que és veritat que ens ajornen aquest acord per no apujar-nos 

aquest 0,9% previst per la norma, però creiem que feia falta un esforç, com ha passat en 

totes les grans organitzacions durant aquesta crisi, i reduir càrrecs i reduir despeses. 

En aquestes al·legacions que vam presentar, parlàvem també de la cultura i de la festa 

major. En dos anys hi ha hagut aquestes reduccions pressupostàries de fins a 250.000 €. 

Ens diuen que s’està posant en marxa aquest grup de treball específic de festa major i que 

s’està fent un estudi que ens ha d’ajudar a projectar Les Santes en el futur. Hi estem d’acord, 

hi participarem i esperem que sigui un èxit, però d’entrada els recursos es redueixen i a partir 

d’aquí ja veurem què passa. 

També en aquest pressupost s’incrementen partides com el comerç o, en menys proporció, 

l’ocupació. És positiu, però la dotació de recursos només és un primer pas, després cal que 

aquest Govern posi fil a l’agulla i que sapiguem aplicar les possibilitats que ens ofereixen, 

per exemple, el nou marc normatiu de les APEU, aquesta eina de promoció i millora de la 

competitivitat en àrees econòmiques comercials, i que s’aprofiti tot el ritme inversor que 

aquests anys s’està duent a terme a través d’aquest Pla d’impuls del centre però que de 

vegades veiem que no s’acaba de complir, ja que es vacil·la constantment a l’hora de 

prendre algunes decisions per part seva, sobretot en temes de mobilitat (l’exemple n’és el 

Cor de Maria) i que acaben tirant per terra tot allò que hauria de ser un avantatge per a la 

reactivació comercial del centre de la ciutat.  

Passa el mateix amb la seguretat. S’incrementen els recursos per cobrir més vacants de la 

Policia Local i per implementar tecnologia de càmeres de seguretat, però lamentablement, tal 

com observem des de fa uns mesos, no ens en sortim. Seguim tenint massa problemes en el 

dia a dia en seguretat ciutadana i la percepció del ciutadà és dolenta. De fet, ahir, si llegies 

les notícies locals de la setmana, Mataró semblava El Caso. Hem d’aconseguir canviar 

aquesta dinàmica i fer-ho abans que alguns partits polítics coneguts n’acabin fent política, de 

tot això. 



 13 

Saben del cert que la nostra postura en temes com els de seguretat, llicències, comerç, 

urbanisme, via pública, esports, cultura, mobilitat, etc., és sempre activa, propositiva i 

entregada. També sabem que les competències municipals en temes com l’habitatge i les 

infraestructures són limitades, però nosaltres intentarem sempre ser-hi. Això és el que ens 

mou i ens mourà: treballar per la ciutat.  

No obstant això, el nostre posicionament respecte a l’aprovació pressupostària definitiva 

d’avui ve determinat per la nova pujada d’impostos. Abans de la pandèmia, ja hi havia hagut 

una pujada d’impostos i una tisorada cultural, ja teníem una xifra preocupant d’atur, els eixos 

comercials ja es trobaven en crisi, ja hi havia un port al qual li costava molt funcionar i un 

solar de Can Fàbregas sense una clara destinació. 

En aquest context, com s’explica el Govern que en una situació de franca recessió arran de 

la covid i que ja arrossegàvem d’abans, s’hagi quadrat aquest pressupost, entre d’altres, 

amb una segona pujada consecutiva d’impostos als contribuents. 

Per a nosaltres aquest és un error tan majúscul, ateses les circumstàncies que estem vivint, 

que en cap cas podem donar-los suport. 

Són els ciutadans i ciutadanes de Mataró els que han d’estar al centre del debat i no 

l’Ajuntament. A partir d’aquí, nosaltres, mà estesa i sempre disposats a treballar. 

 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, té un record i 

una demanda de llibertat i amnistia per als presos, els represaliats i els exiliats polítics. I 

també envia una abraçada a tots aquells mataronins que pateixen i lluiten contra la malaltia 

als nostres centres sanitaris. Ànims a tots ells i a tots els nostres cuidadors! 

En relació amb el tema que ens ocupa avui al ple, una mica ja ho han comentat els 

portaveus de Ciutadans i de Junts per Mataró. 

La recepció de l’arxiu amb les respostes a les nostres al·legacions avui a 2/4 de tres de la 

tarda, i veient que la majoria de les respostes tornen a ser positives, produeix una sensació 

difícil d’explicar després de tots aquests anys, en què moltes  d’elles han anat tenint 

respostes positives i mai no s’han acabat complint. I alhora això em genera un dubte que 

apuntava també el portaveu de Junts per Mataró: a la comissió informativa del dia 11 de 

març, es va discutir tota una sèrie de documentació que constituïa l’expedient del pressupost 

que portem avui a aprovació i en l’expedient no constaven les respostes escrites justificades 
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a les al·legacions, ni a l’expedient ni a cap dels informes d’Economia ni d’Intervenció 

General. Em pregunto formalment si això pot tenir algun efecte en tant que podria invalidar la 

sessió de ple que estem fent avui.  

Dit això, passo a detallar algunes de les qüestions que em semblen més destacables 

d’aquest pressupost, no d’ara sinó de fa alguns anys, i que no estan ben fetes des del punt 

de vista de gestió pressupostària.  

Començant per la data, avui estem a 18 de març, com ha dit la Sra. Sancho. La majoria 

d’ajuntaments, tots ells amb les mateixes incerteses que teníem nosaltres, van aconseguir 

aprovar els seus pressupostos quan tocava, abans de finals d’any. Molts d’ells fins i tot van 

aprovar a la vegada el pressupost i les ordenances fiscals. En les respostes a les nostres 

al·legacions ens han tornat a dir que sí que ho faran, però ho diuen i després no ho fan.  

Des del 2016 no hi ha Pla d’acció municipal (PAM), és a dir, els ciutadans no disposen d’una 

explicació de les accions que es fan ni hi ha retiment de comptes cada any. L’únic que es fa 

és remetre’ns a un Pla de mandat que, a causa de la covid, penso que ha quedat obsolet i 

s’ha de revisar, i no sabem quines són les accions que el Govern planifica cada any.  

Tampoc tenim el Catàleg de serveis (a les al·legacions ens diuen que l’any vinent es 

publicarà), i tampoc, contràriament al que diu l’Ordenança de participació, s’ha fet cap 

audiència pública per explicar a la ciutadania aquest pressupost i facilitar-ne la comprensió i 

les al·legacions.  

En la nostra opinió, el pressupost que es presenta s’assembla molt al dels anys anteriors 

(2015, 2016, 2017...). En general, la primera partida després de la devolució de deute de tots 

els pressupostos era la partida d’Ensenyament, però l’any 2018 va canviar i la primera 

partida destacada va ser la d’Inversió a l’espai públic (en desconec el motiu, però me’l puc 

imaginar), i ara aquesta partida torna a estar en el número 4, que és on era habitualment.  

En relació amb l’any passat i amb la resta de pressupostos, és un pressupost continuista. Els 

únics canvis que hi ha són els que estan motivats, com també s’ha dit, per la crisi: més 

despesa en salubritat i en totes aquestes qüestions, i els diners surten d’algunes rebaixes en 

cultura, a l’aportació del Tecnocampus (s’ha aconseguit una rebaixa en els crèdits), comerç i 

turisme (-200.000 €) i amb l’increment de la participació d’impostos  de l’Estat i de la pujada 

d’impostos de 3 milions d’euros. 

El pressupost, tal com està muntat i amb les similituds que té amb els anteriors 

pressupostos, no dona informació a algú que s’ho mira des de fora de quines són les 

principals preocupacions de la ciutat. El que nosaltres faríem seria fer un pressupost nou de 

dalt a baix, posant per davant el que per a nosaltres haurien de ser les prioritats de ciutat. 
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Les prioritats de ciutat són, per a nosaltres, Cerdanyola i Rocafonda. Per a nosaltres la 

prioritat és lluitar contra la desigualtat entre barris, és el gran repte que té Mataró en el futur.  

En aquest sentit, no hi ha cap resposta en aquest pressupost sobre aquesta qüestió. Els 

plans integrals continuen sense cap dotació especial. Si al final s’asfalten carrers, és una 

mica com quan l’Estat espanyol estava dissenyant tot el sistema de tren de l’AVE i 

assignaven a Catalunya la inversió de l’AVE, que era una inversió comuna a tot l’Estat. I aquí 

igual: si s’asfalten carrers, s’asfalten a tota la ciutat, però no és una inversió específica de 

Cerdanyola o Rocafonda.   

Sabem que els recursos d’un Ajuntament són limitats i que, en aquest cas, és necessari que 

aquesta problemàtica sigui assumida per la Generalitat i l’Estat, i per això cal un govern que 

lideri, però, sobretot, un govern que anticipi el futur i que tracti d’una altra manera l’oposició. 

Junts sumem 21 (13 + 8) regidors dels 27. Hem d’anar junts en algunes qüestions i, malgrat 

que vostès utilitzen la majoria absoluta d’una manera que a nosaltres no ens agrada, i no és 

el que els ciutadans volen veure, cal que siguem capaços d’anar de la mà en aquesta 

reclamació d’inversions en àrees com les que estem anomenant i que són comunes a moltes 

ciutats de Catalunya, o amb l’anàlisi de les inversions.  

Una de les al·legacions que hem fet és sobre el retard de 24 milions que portem per un 

govern que no és capaç d’executar el 100% de les inversions. Les persones que ens 

escolten han de pensar que la inversió total de l’Ajuntament cada any és d’uns 19 milions, és 

a dir, portem més d’un any amb inversions pendents.  

Tot això, com ho analitzem? Quines es faran i quines no? Quines continuen vigents? Quines 

passaran l’horitzó del Pla de mandat? Quantes s’acumularan a finals de mandat amb un 

objectiu que no és el que tots voldríem, sinó més orientat a les eleccions? 

Respecte a les al·legacions, en vull destacar una. Al ple passat va ser motiu de recriminació 

per part de la regidora el tema del Pla d’oci. Pel que fa al Pla d’oci aquest any, contràriament 

als anys anteriors, ens diuen que no. I en els anys anteriors ens deien que sí. Fins i tot hi ha 

un parell de propostes de resolució aprovades al ple en aquest sentit. Se’ns va dir que 

nosaltres no hi havíem fet aportacions. L’única aportació que vam fer al Pla de seguretat i 

que farem a totes les ordenances que venen, i que també fem a la gestió de totes les 

al·legacions és la següent: ordenances i normes, poques, però facin-les complir, i vostès no 

destaquen per fer complir cap d’aquestes normes.  

Finalment, insisteixo en l’oferta i en la necessitat que té la ciutat de treballar junts totes 

aquestes qüestions: l’anàlisi de les inversions o la contribució als projectes europeus per fer-

los una realitat amb objectius concrets. 
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Acabo felicitant els serveis econòmics i tècnics de l’Ajuntament, que una vegada més han fet 

una bona feina des del punt de vista tècnic.  

 

 

 

 
 

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

Mobilitat, accepta, en nom del Govern, les crítiques constructives. Agraïm les seves 

intervencions i passo a comentar algunes qüestions. 

L’Ajuntament de Mataró, durant el 2011-2015, només va aprovar un pressupost pel ple. La 

Generalitat no ha aprovat pressupostos durant alguns dels exercicis dels darrers 10 anys. 

Moltes administracions aproven els pressupostos dintre de l’exercici pressupostari. Ens 

hagués agradat tenir el pressupost abans del 31 de desembre, però no va ser possible.  

Sobre inversió i partides de despesa a Cerdanyola i a Rocafonda-Palau-Escorxador, cal dir 

que són 20.000 € i 30.000 € en el capítol 1, però també hi ha el capítol 2 per a cadascun 

dels barris, on s’hi han fet actuacions puntuals de la Llei de Barris. I a Rocafonda-Palau-

Escorxador hi estem aplicant programes comunitaris específics. Per exemple, dotem cada 

any 900.000 € a la rehabilitació d’habitatges, estem finalitzant l’equipament de la pista del 

Palau, tenim en marxa el Parc d’Economia Circular, la previsió de noves instal·lacions per a 

l’Espai Jove i farem millores al polígon Mata-Rocafonda, a banda del que toca d’asfaltat, 

enllumenat, etc.  

A Cerdanyola, les inversions més recents han estat: la pista polivalent, el parc del dipòsit de 

la Ronda Bellavista i la dotació anual també de 200.000 € per a rehabilitació. 

Pel que fa a les al·legacions, el que ens han de reconèixer els portaveus és que no tenen les 

formalitats tècniques que requeririen unes al·legacions a un pressupost, però el que no 

volem és eludir les respostes, que són més polítiques que tècniques.  

En nom del Govern, puc afirmar que trobarem espais comuns per treballar per Mataró. 

Finalment, gràcies als Serveis Econòmics per la seva tasca, que ens ajuda a preparar 

qüestions tan complicades com són uns pressupostos.   
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

Abstencions: Cap 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, anuncia que el pressupost per a l’exercici 2021 

queda aprovat de manera definitiva després d’haver passat a les votacions.   

Abans de passar al següent punt i, com és habitual, m’agradaria pronunciar unes paraules. 

En primer lloc, vull agrair al Sr. Jerez la tasca feta per planificar aquest pressupost, i també 

donar les gràcies al seu excel·lent equip del Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de 

Mataró. 

Gràcies a la seva tasca, podem dir que Mataró aquest 2021 té el pressupost més elevat de 

la història: 152 milions d’euros, i 182 en total, si hi sumem els de les empreses i organismes 

municipals. 

És un pressupost social i clarament enfocat a la reconstrucció post-covid, que prioritza 

l’atenció a les persones, que no oblida la necessària millora dels serveis públics, com el de la 

neteja, i que alhora manté un alt nivell d’inversió per seguir posant la ciutat al dia.  

És un pressupost que ens ajuda a avançar i a incentivar les transformacions que són 

necessàries per sortir de la difícil situació generada per la crisi sanitària i econòmica de la 

covid-19. I estic segur que, juntament amb l’estratègia per detectar, atraure i captar 

oportunitats de dinamització econòmica, com són els fons europeus, és un bon instrument 

per assolir els reptes que tenim al davant. 

Volem afrontar aquests reptes de manera col·lectiva, anant de la mà d’altres administracions, 

empreses i entitats compromeses amb la ciutat. 

M’hauria agradat convèncer la resta de grups municipals que aquest és el millor pressupost 

possible, i continuaré intentant cercar el consens perquè és el que mereix aquesta ciutat, que 

fem pinya en moments difícils pel bé de tota la comunitat. 
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Mataró és una ciutat extraordinàriament solidària, com s’ha vist en el darrer any durant la 

crisi de la covid-19, per això també vull tenir un record per a les víctimes, enviar una 

abraçada als afectats i donar molta esperança a tota la ciutadania.  

Aquesta solidaritat comunitària ha de ser la nostra força per fer-nos resilients i aconseguir 

que Mataró sigui la ciutat metropolitana justa, pròspera i pionera en noves economies que 

tots desitgem. 

Després d’aquestes paraules, recordo que tenim un segon punt a l’ordre del dia sobre 

l’aprovació de la continuïtat del Servei Públic de Recollida i Acollida d’Animals Domèstics. Té 

la paraula el Sr. Jerez. 

 
 
 
 
 

Servei de Compres i Contractacions  

 

2 -  APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D´ANIMALS DOMÈSTICS. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

Fets 

1. Per acord de Ple de 4 de febrer de 2010 s’adjudicà el contracte per la gestió, en règim 

de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, a 

favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró, per un total de 756.000€, pels sis 

anys de durada del contracte, amb possibilitat de pròrroga de tres anys addicionals com a 

màxim, sense que la durada total excedís els nou anys. 

 

2. L’esmentat contracte es va prorrogar de manera successiva fins el 24 de març de 2019, 

data màxima prevista en els plecs reguladors de l’esmentat contracte i, posteriorment, per 

acords de Ple de 7 de març de 2019 i de 5 de març de 2020 es va acordar la continuïtat 

de la gestió fins el 24 de març de 2020 i el 24 de març de 2021, respectivament. 

 

3. Ens trobem per tant, que ha finalitzat el contracte licitat amb el RD Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 

de 2011 (TRLCSP) sense haver formalitzat un nou contracte per substituir-ho. 
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4. Atès que es tracta de la gestió d’un servei públic essencial, mitjançant informe de 8 de 

març de 2021, el director de Seguretat, Civisme i Convivència, sol·licita una nova 

continuïtat en el servei per tal de garantir en la ciutat de Mataró la correcta prestació del 

servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics  abandonats mentre es prepara la 

nova licitació i adjudicació del contracte. 

 

5. En el mateix informe, la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència considera que la 

prestació del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics per part de la 

Societat Protectora d’Animals de Mataró és satisfactori. 

 

6. Per tal preveure el temps que es podria allargar aquest situació, el servei gestor ha 

presentat un full de ruta-calendari al respecte, el qual s’annexa. Aquest calendari 

contempla: 

a) La construcció d’un nou CAAD al Carrer Galícia, l’aprovació del projecte es 

preveu pel primer trimestre de 2022, paral·lelament a la licitació del servei públic 

d’acollida d’animals domèstics. 

 

b) Per aquest motiu, i de manera transitòria, s’han previst unes obres prèvies a 

l’actual ubicació del CAAD mentre no s’hagi construït el nou CAAD al Carrer Galícia. 

Aquesta licitació s’iniciarà d’acord amb el calendari que s’acompanya. 

 

c) I la segregació del servei públic de CAAD de la funció de Protectora-Spam, per la 

qual cosa es preveu una cessió de parcel·la a l’Spam. Aquesta cessió està prevista 

tingui lloc a partir del setembre de 2021, d’acord amb el calendari esmentat. 

 

7. Per tot l’exposat, i mentre es prepara la nova licitació, es proposa acordar la continuïtat 

de la prestació del servei públic en les mateixes condicions que les acordades en el seu dia 

amb la Societat Protectora d’Animals de Mataró, a comptar des del 25 de març de 2021 per 

dotze mesos més.  

 

8. Consta crèdit adequat i suficient a la corresponent partida 720002/311110/22799 del 

pressupost municipal de 2021 per atendre les despeses que comporta la continuïtat del 

servei, i es preveu la seva existència en el pressupost que s’aprovi per l’exercici 2022.  

 

Fonaments de dret 

I. La clàusula 6.e) del Plec tècnic que regula la contractació, relatiu a les obligacions 
generals del contractista, establia en el cas d’extinció normal del contracte l’obligació de 
continuar prestant el servei fins que quedi garantida la continuïtat en el servei. 
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II. El decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (en endavant ROAS) indica en el seu article 250.5 que seran 
obligacions del concessionari les estipulades en el contracte, sense perjudici de les 

generals establertes a l’article 235 d’aquest reglament. L’article 235.a) del ROAS preveu: 
a) Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ ens local 
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de 
forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei 
fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. 
 

III. En compliment de la LCSP en finalitzar qualsevol contracte s’ha de procedir a una nova 
convocatòria pública que respecti els principis de llibertat d’accés a les licitacions, 
publicitat i no discriminació i igualtat de tracte entre els possibles candidats. 
 

IV. Així mateix, cal recordar la importància de l’article 28.4 de la LCSP sobre la programació i 
planificació adequada de l’activitat contractual. 
 

V. Pel que respecta a l’òrgan competent per procedir a l’aprovació de la continuïtat del 
servei, es considera que és l’òrgan de contractació del contracte primigeni el competent 
per acordar-la. Atès que l’òrgan de contractació fou el Ple Municipal, li correspon a 
aquest acordar la continuïtat del servei, amb independència de la quantia. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de 

delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d ’Administració, PROPOSA al Ple 

de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS 

 

PRIMER.- Ordenar a la prestadora del servei, Societat Protectora d’Animals de Mataró, la 

continuïtat de la prestació del servei públic de recollida i acollida d’animals domèst ics, des 
del 25 de març de 2021 per dotze mesos, amb les mateixes condiciones que les previstes 
en els  plecs de clàusules econòmiques administratives i condicions tècniques reguladores 
de la prestació del contracte, aprovades pel Ple en sessió de  data 05/11/2009. 

 

SEGON.-  Notificar la present resolució a tots el interessats. 

 

 

 

 

 

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

que es tracta d’un projecte interessant i necessari per a la ciutat.  

No obstante, como ya le hemos trasladado a la Sra. Ruiz, nosotros creemos que este tipo de 

proyectos se deberían gestionar o coordinar de una manera más supramunicipal, ya que son 
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problemas que tienen muchos municipios dentro de nuestra comarca y, además, este mismo 

servicio ya lo está ofreciendo el Consejo Comarcal del Maresme. 

Además, Sra. Ruiz, su grupo comarcal, el Partido Socialista en el Consejo Comarcal, el otro 

día se quejaba de que el Consejo había ido a Canet a cerrar una instalación de servicios 

para animales y que en la instalación que tiene dicho Consejo no cabían todos los animales 

de la instalación cerrada.  

Consideramos que en la comarca del Maresme se están duplicando servicios. Creemos que 

los impuestos los pagamos los ciudadanos, independientemente del sello que luego lleve el 

servicio, y lo que nos interesa es recibir un buen servicio sin importar que lo preste el 

Ayuntamiento de Mataró, el Consejo Comarcal, la Generalitat o el Estado. Lo que queremos 

es un buen servicio y que se minimicen los costes, de modo que nuestros impuestos se 

maximicen de la mejor manera posible y se haga un buen aprovechamiento de ellos.  

Por lo tanto, nosotros, como no se nos ha justificado lo suficiente el que se haya analizado la 

coordinación con otros entes supramunicipales, nuestra posición va a ser contraria al 

proyecto. 

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, se suma a la felicitació del Sr. Jerez a la protectora de la 

ciutat (SPAM) per aquests 50 anys. 

Para responder a la Sra. Sancho, sé que lo que ella quiere va más allá de esto, pero 

nosotros apostamos por este proyecto de ciudad para poner Mataró en el centro del mundo 

animalista. Es una competencia obligatoria, lo quiero recordar, y es a nosotros a quien 

corresponde llevar la batuta, debemos liderarlo. 

Es verdad que el Consejo Comarcal también lleva a cabo esta labor en otros municipios más 

pequeños, pero nosotros tenemos que colocarnos como un referente y no arriesgarnos a 

que, por ejemplo, tal y como ha ocurrido, no nos acojan animales o no nos den un mejor 

servicio. Y también para poder tener una cobertura más amplia (animales exóticos, colonias 

de gatos…). Queremos liderar este gran proyecto junto a las entidades locales. 

Gracias por la colaboración a todo el consistorio. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7). 

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

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.      

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per tancada la sessió.  

Agraeix a tots els grups municipals les seves aportacions al debat i envia una cordial 

salutació a totes les persones que han seguit aquest ple extraordinari i també a tota la 

ciutadania de Mataró. 

Molt bona nit a tothom.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19:50 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  

 

 


