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ACTA NÚM. 04/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE FEBRER 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 quatre de febrer de dos mil vint-i-u, 

essent les 19:10 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) 
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) 
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) 
 

 

 

 



 2 

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 4  de febrer 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 4 de febrer de 2021, a les 19:10 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/133/2021, de 22 de gener, 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.  
 
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. 
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 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 23 de 
desembre de 2020, ordinària del dia 14 de gener de 2021 i extraordinària-urgent del 
dia 20 de gener de 2021.   

 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
 
   DICTAMENS 
  
   CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 
 Presidència  
 
3   Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral 

d´Aigües de Catalunya (CONGIAC) 
   
4 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 206/2021 de 15 de gener, de designar 

representants de l’ajuntament de Mataró a l’Associació Municipal del Transport Urbà 
 
 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
    
 Servei de Compres i Contractacions 
 
5 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 8530/2020 de 18 de desembre, pel qual es 

va aprovar el contracte d’emergència pel subministrament dels àpats diaris de les 
persones allotjades al centre d’acollida Espai Gatassa. 

 
 
 
   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per exercir un control efectiu sobre la qualitat dels serveis públics 
concessionats. 

 
7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació 

a la necessitat que la ciutat compti amb una Residència Universitària que suposi una 
confirmació de les sinèrgies que cal generar entre la ciutat i el Tecnocampus. 
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8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía en relació a la realització d'una auditoria d'organització tant en l'àmbit dels 
recursos humans com al del sistema de gestió. 

 
  
 PRECS I PREGUNTES 
 
9   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l’estructura de l’edifici de l’Avinguda Puig i Cadafalch, 197. 
 
10  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a la Mesa de Comerç de Mataró. 
 
11  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la visita de Pablo Casado a la Nau Gaudí. 
 
12  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’obertura de la presó i del Cafè nou i sobre el tancament de l’oficina de turisme. 
 
13  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre els espais electorals cedits per l’ajuntament a la Junta Electoral. 
 
14  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la contractació de càmeres de seguretat. 
 
15  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el manteniment de la xarxa semafòrica. 
 
16  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la cadena de custòdia a la Policia Local. 
 
17  Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró davant les aglomeracions a 

l’estació de tren de Mataró. 
 

 

 

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

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

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

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

per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, envia una forta abraçada a la família de la 

víctima i es referma en el compromís de lluitar contra aquesta xacra.  

Tot seguit, dona inici a la sessió recordant que, en primer lloc, s’aprovaran les actes de 

diferents sessions plenàries, concretament l’extraordinària que va tenir lloc el 23 de 

desembre del 2020, l’ordinària del 14 de gener del 2021 i l’extraordinària urgent del 20 de 

gener.   

 

 

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

 

 

1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020, 

ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE GENER DE 2021 I EXTRAORDINÀRIA-

URGENT DEL DIA 20 DE GENER DE 2021.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, explica que avui estrenem un nou sistema de 

votació que acompanya el ple telemàtic, aquesta sala virtual que els espectadors poden 

veure, i que, quan els plens es tornin a celebrar de manera presencial, aquest sistema de 

videoacta permetrà seguir les votacions d’una manera més visual i eficient.  

Aprofito l’avinentesa també per felicitar tot l’equip tècnic que acompanya la celebració dels 

plens telemàtics per la seva tasca.   

 

 

2  -  DESPATX  OFICIAL 

• No hi han assumptes a tractar. 
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DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Presidència  

 

3  -  RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D´AIGÜES DE 

CATALUNYA (CONGIAC) 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, presenta la proposta següent:  

 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del CONGIAC en el que l’Ajuntament de 
Mataró hi està integrat com a ens consorciat.  
 
Vist que la Junta Rectora del CONGIAC, en sessió de 4 de desembre de 2020 va adoptar, 
entre d’altres, l’acord de: “Notificar a tots els membres associats l’acord d’aprovació inicial 
de la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d´Aigües de 
Catalunya (CONGIAC)   
 
Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:  
 

La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 de 
setembre de 2020, va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra l’Acord del 
Ple de l’Ajuntament de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord sobre la forma 
de gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi i 
l’encàrrec de gestió a GIACSA, sense que entri a pronunciar-se sobre l’adhesió al 
CONGIAC. 
  
Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que ha perdut el seu 
objecte, doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 els acords qüestionats, és necessari, 
per raons de prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model organitzatiu del Consorci. En 
aquest sentit, i com sigui que la Sentència analitza alguns dels preceptes dels vigents 
Estatuts del Consorci, s’aborda una revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim 
d’organització i dels acords per dotar de major seguretat aquest instrument associatiu. 
  
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió 
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des 
de la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén 
positivitzar aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa 
obert i que podia conduir a la interpretació errònia segons la qual uns ajuntaments pretenien 
prestar serveis a uns altres.  A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts 
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quins van ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han 
adherit a partir de la fundació inicial,  per tal que les successives modificacions estatuàries 
per noves adhesions només afectin a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació 
pels diferents ajuntaments consorciats. 
  
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, doncs aquest aspecte ha 
estat objecte d’una interpretació que considerem errònia pel Tribunal. En concret, aquest ha 
indicat que el Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de 
subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més àmplia que consisteix 
a reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis que cooperen en la defensa d’un 
model de gestió pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels 
operadors públics davant les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels 
diversos ens consorciats, etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes 
aquestes funcions d’interès comú a tots els membres adherits, que com es pot veure, és molt 
més àmplia que la declarada pel Tribunal. 
 
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la 
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que 
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el 
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta 
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes 
en la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que 
aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar 
expressament prevista als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera 
necessari la seva expressa incorporació. 
  
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats doncs a la 
Sentència es qüestiona el règim del vot ponderat en funció de la població de dret dels 
municipis adherits amb l’argument que amb aquest vot ponderat els municipis de major 
població sempre controlen les decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre als 
petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista numèric, irrefutable, el cert és que els 
acords sempre s’han adoptat per unanimitat i per tant no ha existit mai una pretesa majoria 
de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla d’un vot per 
membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per a la constitució i la validesa dels 
acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les 
reunions telemàtiques, mecanisme que es considera molt apropiat en el moment actual 
davant la persistència dels efectes derivats de la COVID-19. 
  
La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre la Junta Rectora i la 
presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió diària del consorci atesa la dificultat que 
entranya la convocatòria de la Junta Rectora per estar composada de representant de 
municipis molt distants entre si. 
  
S’aprofita per modificar altres aspectes menors, com ara de les funcions reservades a 
l’habilitació nacional, possibilitant l’exercici interí o accidental, mencions legals a la llei 
40/2015, supressió de disposicions transitòries ja superades. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al 
que disposa la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic, i així com la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. .  
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Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del 
Consorci, amb l’acord previs del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació.  
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article 
22.2.p) de la Llei de bases de règim local, correspondrà la seva aprovació al Ple de la 
corporació de forma indelegable. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Ratificar la proposta per a l´aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Gestió Integral d´Aigües de Catalunya (CONGIAC), acordada per la Junta 
Rectora del mateix en sessió de 4 de desembre de 2020, que es conté a l´Annex I d´aquest 
acord i del qual forma part integrant.  
 

Segon.-  Aprovar inicialment el text refós dels estatuts del Consorci, que formen part 
d’aquest acord com a annex II. 
 
Tercer.- Sotmetre, un cop adoptats els acords d’aprovació municipals, l'expedient, que conté 
la modificació i el text refós dels estatuts, a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el tauler d'edictes de l´Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte d'al·legacions 
pels interessats. 
  
Quart.- Considerar que si no es presenten al·legacions o suggeriments durant el període 
d’informació pública, la modificació quedarà aprovada definitivament de manera automàtica 
sense més tràmit. 
 
Cinquè.- Un cop aprovats, automàticament o expressa, els estatuts, publicar el seu text 
refós als Butlletins Oficials de les Províncies catalanes i per ressenya al Diari oficial de la 
generalitat per a la seva entrada en vigor. 
 
Sisè.-  Encomanar al Consorci la gestió conjunta dels anuncis d’informació pública, als 
efectes d’una major economia i simplicitat administrativa.  
 
Setè.-  Donar trasllat del precedent acord al CONGIAC per al seu coneixement i efectes 
escaients.” 
 
 
 
ANNEX I 
  
TEXT DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTREGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) 
  
Justificació  



 9 

  
La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 de setembre de 
2020, va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament 
de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord sobre la forma de gestió directa del servei de 
subministrament d’aigua potable en aquest municipi i l’encàrrec de gestió a GIACSA, sense que entri 
a pronunciar-se sobre l’adhesió al CONGIAC. 
  
Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que ha perdut el seu objecte, 
doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 els acords qüestionats, és necessari, per raons de 
prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model organitzatiu del Consorci. En aquest sentit, i com 
sigui que la Sentència analitza alguns dels preceptes dels vigents Estatuts del Consorci, s’aborda una 
revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim d’organització i dels acords per dotar de 
major seguretat aquest instrument associatiu. 
  
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió pública dels 
serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des de la mateixa 
constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén positivitzar aquesta intenció, 
substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa obert i que podia conduir a la 
interpretació errònia segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar serveis a uns altres.  A la 
vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins van ser els municipis fundadors i 
incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit a partir de la fundació inicial,  per tal que 
les noves adhesions només afectin a l’Annex, que es podrà modificar sense necessitat de modificació 
estatuària. 
  
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, doncs aquest aspecte ha estat 
objecte d’una interpretació que considerem no massa afortunada feta pel Tribunal. En concret, aquest 
ha indicat que el Consorci és una entitat destinada només a la prestació del servei públic de 
subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més àmplia que consisteix a 
reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis i d’altres entitats, tant públiques com 
privades, que cooperen en la defensa d’un model de gestió pública, posant en comú experiències, 
representant al conjunt dels operadors públics davant les institucions, facilitant formació i coneixement 
als empleats dels diversos ens consorciats, etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar 
totes aquestes finalitats i  funcions d’interès comú a tots els membres adherits, que com es pot veure, 
és molt més àmplia que la declarada pel Tribunal. 
  
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la realitat 
organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que estatutàriament 
ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el CONGIAC gestioni el servei 
municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta competència, la qual s’exercirà pel Consorci 
de conformitat amb les previsions contingudes en la normativa de règim local quan regula les formes 
de gestió dels serveis. Tot i que aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que 
al no estar expressament prevista als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera 
necessari la seva expressa incorporació. 
  
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats doncs a la Sentència 
es qüestiona el règim del vot ponderat en funció de la població de dret dels municipis adherits amb 
l’argument que amb aquest vot ponderat els municipis de major població sempre controlen les 
decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre als petits. Tot i que és una afirmació, des 
del punt de vista numèric, irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han adoptat per unanimitat i 
per tant no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot 
ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per a la 
constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun municipi d’incorporar 
la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme que es considera molt apropiat en el moment 
actual davant la persistència dels efectes derivats de la COVID-19. 
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S’aprofita per fer ajustaments a la distribució competencial entre els òrgans, adaptació de certs 
aspectes a la legislació vigent, millorar la redacció d’altres, preveure les situacions de transició entre 
un mandat corporatiu i un altre i per suprimir alguns aspectes que han quedat obsolets. 
  
Proposta: 
 
Modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 27, es suprimeixen les 
disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I. Tots ells tindran la redacció següent:  
  
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci. 
  
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació de 
Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit un Consorci 
de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i la resta de funcions 
descrites en els presents  estatuts,  en el que hi participen els Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, 
Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a membres fundadors i la resta de municipis i 
d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es 
verifiqui l’adhesió de nous membres sense necessitat de modificar aquests estatuts. 
  
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, administracions 
públiques o entitats privades sense ànim de lucre. 
  
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma de gestió 
directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el 
servei públic d'abastament domiciliari d'aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis, 
podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que gestionin de 
forma directa a través dels mecanismes consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del 
consorci. 
  
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà condicionada a que 
gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la gestió directa d'aquests serveis 
públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
  
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens perjudici que la 
Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins que la Junta Rectora l'elevi a 
definitiva en la primera sessió que celebri. 
  
 
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci 
  
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les  finalitats i funcions que corresponen al 
Consorci són les següents: 
  
- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin competència o actuïn en 
els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per l'elaboració i execució de serveis, 
activitats, projectes i programes d'interès comú 
- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en relació amb les 
propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis vinculats al cicle de 
l’aigua. 
- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua.  
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el coneixement dels 
municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, participació, 
eficiència i sostenibilitat. 
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- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que conformen el cicle 
de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin. 
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el cicle integral de 
l’aigua. 
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats presten directament 
als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i mediambientals disponibles. 
- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el cicle de 
l’aigua. 
- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels serveis públics i 
la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients. 
- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i sostenible de 
l’aigua. 
- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i qualsevol mena 
d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o ordenar el serveis públics 
vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, sanejament i 
depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. 
- Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 
- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l'aigua 
i del medi ambient. 
- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres tècniques de 
foment. 
- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades anteriorment. 
  
2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través d'entitats 
instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de serveis que 
preveu la normativa. 
 
 
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
 
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter associatiu i 
local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb la capacitat 
jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves funcions. 
 
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, 
excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti el Consorci, 
signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis. 
 
3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització. 
b. Les potestats tributària i financera. 
c. La potestat de programació i planificació. 
d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora. 
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb 
el consorci. 
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per als seus 
crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la legislació en vigor. 
 
 
Article 4. Règim Jurídic. 
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4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i per les 
disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els articles 312 i 
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal i de 
règim local que li resultin d’aplicació a  Catalunya  
 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i financer 
serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la seva adscripció. 
 
 
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
 
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho acordin, la 
gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram, depuració  i 
reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de l’aigua com a forma de 
gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial dels municipis consorciats. 
 
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de l’expedient acreditatiu 
de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la legislació sobre règim local, de forma directa 
indiferenciada, mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic o una entitat autònoma 
empresarial. Si l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa 
mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci revocarà l’acceptació de la delegació.  
 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà propi personificat del 
Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de la 
gestió de serveis públics seran d’obligatori compliment per la Societat.  
 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en cap licitació pública 
convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada. 
 
5.5.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades i de les 
seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del què disposa l’art. 32 i concordants de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, 
tarifàries i patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per 
aquest. 
  
5.6.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les entitats 
consorciades. 
  
 
Secció 1. Òrgans col·legiats. 
  
Article 8. Composició. 
 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per  un representant de cada un dels 
ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern respectius. 
 
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma permanent un representant 
i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta 
Rectora. El representant substitut només podrà actuar en absència del titular. 
 
8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora 
 
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària 
i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els substitueixin. 
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Article 9. Competències 
  
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents: 
  
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent 
aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost 
anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també 
aprovarà. 
b. L'aprovació de comptes anuals. 
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions. 
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses 
activitats. 
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, règim de 
prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del Consorci. 
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles. 
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests Estatuts. 
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials de la gestió de 
serveis públics de la gestió dels serveis delegats. 
j. L’aprovació de les tarifes dels serveis gestionats. 
k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment del consorci 
l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques patrimonials no tributàries i 
els preus públic. 
m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a una quantia 
d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i el seu pla de 
finançament. 
9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del 
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, 
llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de l’apartat 1 d’aquest  article. 
  
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords. 
  
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre. 
  
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o la 
presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres. 
  
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran 
notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.  Les 
convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics. 
  
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En 
aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà d'apreciar la situació 
d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, es procedirà a 
convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior. 
  
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora 
d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió per la majoria simple 
dels vots presents. 
  
10.6.  Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del nombre legal 
de membres.  
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10.7.  Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. 
  
10.8.  S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous 
membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la cessió de la gestió a d'altres 
entitats externes que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 
  
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti noves 
aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la majoria 
qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels òrgans competents dels seus membres. 
  
 
Article 11. La Comissió Executiva. 
 
11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 5 i 12 
membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran determinats per 
la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
  
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats de la 
Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà delegar-li part de 
les seves atribucions. 
  
11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o nomenats 
per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals. 
  
11.4. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords  serà el mateix que el de la Junta 
Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les mateixes condicions que la 
Junta Rectora.  
 
 
Article 12. Comissió especial de comptes. 
  
12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12 
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de conformitat 
amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora. El nombre de 
membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora. 
  
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora d'entre 
els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
 
 
Article 13. President o presidenta 
  
13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta. 
 
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus components.  
  
13.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora 
tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de nomenar-los per 
iguals períodes de temps. 
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13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de l’administració 
ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o entitat consorciada. 
  
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o alcaldessa 
del municipi al qual hagi representat la persona que hagi ostentat la presidència o la vicepresidència 
sortint, tindrà la facultat de convocar la sessió constitutiva del consorci. 
  
 
Article 14. Funcionaris habilitats. 
  
14.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones que 
ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera accidental en la 
persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria, o de manera 
interina. 
  
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions de la 
Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president o presidenta, serà 
transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin 
pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el 
sistema de vídeo-audio-actes.   
  
14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva. 
  
  
  
Article 15. Reunions no presencials 
  
15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres dels 
òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera un 
mínim d’una tercera part dels seus membres. 
  
15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la 
reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió 
del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.  
  
15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.  
  
15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del 
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o qualsevol 
altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests. 
  
 
Secció 2 Funcions del president o presidenta. 
  
Article 16. Funcions del president o presidenta. 
  
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents: 
  
a) Representar institucionalment el Consorci. 
b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el vot de qualitat. 
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d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els informes que 
creguin oportuns. 
e) Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels acords de la 
Junta Rectora. 
f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l’àmbit de les 
seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los. 
g) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
h) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que celebri, 
les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i 
administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci. 
i) L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats públiques 
o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
j) L’aprovació de les operacions de crèdit. 
k) L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i 
administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats 
reconegudes a la Junta Rectora.  
l) La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o de la 
presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
m) L’ordenació de pagaments del consorci 
n) L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci 
o) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l’aprovació, si 
s’escau, per la Junta Rectora. 
p) Aprovar la liquidació del pressupost. 
q) Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una quantia d’1 milió 
d’euros, així com autoritzar la despesa. 
r) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i funcionament 
de les diverses activitats del consorci. 
s) Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes expressament als 
restants òrgans del Consorci. 
 
 
Article 17. Funcions 
  
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions en els 
casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o la presidenta 
delegui. 
 
 
Article 19. Funcions 
  
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
  
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars 
b) Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació del 
Consorci. 
c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats. 
d) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la Presidència. 
e) Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents en aparells 
i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 10% del pressupost 
del Consorci 
f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat 
conferides per la Junta Rectora. 
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g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d’obres, 
instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un milió d’euros 
(1.000,000,00 €). 
h) D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de 
treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos 
de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del 
personal d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix la Junta Rectora. 
i) Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments en el cas 
que no sigui possible exercir la presidència en funcions. 
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques 
adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els 
equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels serveis. 
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre a la 
consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves 
competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans 
plurianuals d’actuació. 
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci. 
m) Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la 
memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost. 
n) Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o el president 
o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències. 
 
 
Article 27. Dissolució. 
  
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 
  
a) Per acord dels membres que l’integren.  
b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius 
c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del consorci i resten 
al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o vinculades a alguna 
Administració 
d) Per esdevenir inoperant 
e) Per transformació en un altre ens. 
  
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
  
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus òrgans 
competents. 
 
  
ANNEX I 
  
Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució. 
  
- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament de Bellpuig. 
- Ajuntament de Campdevànol. 
- Ajuntament de Camprodon. 
- Ajuntament de Collbató. 
- Ajuntament de Figaró-Montmany. 
- Ajuntament de Llanars. 
- Ajuntament de Lliçà de Vall. 
- Ajuntament de Massanes 
- Ajuntament de Montornès del Vallès.. 
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- Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
- Ajuntament d’Olèrdola. 
- Ajuntament d’Olost. 
- Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 
- Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. 
- Ajuntament de Solsona. 
- Ajuntament de Tremp. 
- Ajuntament de Vacarisses. 
- Ajuntament de Vila-rodona. 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
  
 
  
ANNEX II 
  
REFOSA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (NOV 2020) 
 
Capítol. Disposicions Generals 
 
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci. 
 
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació de 
Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit un Consorci 
de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i la resta de funcions 
descrites en els presents  estatuts,  en el que hi participen els Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, 
Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a membres fundadors i la resta de municipis i 
d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es 
verifiqui l’adhesió de nous membres sense necessitat de modificar aquests estatuts. 
 
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, administracions 
públiques o entitats privades sense ànim de lucre. 
 
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma de gestió 
directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el 
servei públic d'abastament domiciliari d'aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis, 
podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que gestionin de 
forma directa a través dels mecanismes consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del 
consorci. 
 
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà condicionada a que 
gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la gestió directa d'aquests serveis 
públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens perjudici que la 
Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins que la Junta Rectora l'elevi a 
definitiva en la primera sessió que celebri. 
 
 
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci 
 
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les  finalitats i funcions que corresponen al 
Consorci són les següents: 
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- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin competència o actuïn en 
els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per l'elaboració i execució de serveis, 
activitats, projectes i programes d'interès comú 
- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en relació amb les 
propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis vinculats al cicle de 
l’aigua. 
- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua.  
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el coneixement dels 
municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, participació, 
eficiència i sostenibilitat. 
- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que conformen el cicle 
de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin. 
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el cicle integral de 
l’aigua. 
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats presten directament 
als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i mediambientals disponibles. 
- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el cicle de 
l’aigua. 
- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels serveis públics i 
la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients. 
- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i sostenible de 
l’aigua. 
- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i qualsevol mena 
d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o ordenar el serveis públics 
vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, sanejament i 
depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. 
- Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 
- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l'aigua 
i del medi ambient. 
- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres tècniques de 
foment. 
- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades anteriorment. 
 
2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través d'entitats 
instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de serveis que 
preveu la normativa. 
 
 
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
 
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter associatiu i 
local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb la capacitat 
jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves funcions. 
 
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, 
excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti el Consorci, 
signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis. 
 
3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització. 
b. Les potestats tributària i financera. 
c. La potestat de programació i planificació. 
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d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora. 
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb 
el consorci. 
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per als seus 
crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la legislació en vigor. 
 
 
Article 4. Règim Jurídic. 
 
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i per les 
disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els articles 312 i 
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal i de 
règim local que li resultin d’aplicació a  Catalunya  
 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i financer 
serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la seva adscripció. 
 
 
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
 
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho acordin, la 
gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram, depuració  i 
reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de l’aigua com a forma de 
gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial dels municipis consorciats. 
 
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de l’expedient acreditatiu 
de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la legislació sobre règim local, de forma directa 
indiferenciada, mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic o una entitat autònoma 
empresarial. Si l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa 
mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci revocarà l’acceptació de la delegació.  
 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà propi personificat del 
Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de la 
gestió de serveis públics seran d’obligatori compliment per la Societat.  
 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en cap licitació pública 
convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada. 
 
5.5.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades i de les 
seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del què disposa l’art. 32 i concordants de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, 
tarifàries i patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per 
aquest. 
 
5.6.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les entitats 
consorciades. 
 
 
Article 6 . Domicili 
  
1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no obstant, per 
acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat. 
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2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, en el lloc i hora 
que siguin establerts per la presidència. 
Capítol 2. Govern del Consorci 
Article 7. Òrgans de Govern 
  
El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
  
a) La Junta Rectora 
b) La Comissió Executiva 
c) La Comissió Especial de Comptes 
d) El President o la Presidenta 
e) El Vicepresident o vicepresidenta 
  
 
 
 
Secció 1. Òrgans col·legiats. 
Article 8. Composició. 
 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per  un representant de cada un dels 
ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern respectius. 
 
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma permanent un representant 
i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta 
Rectora. El representant substitut només podrà actuar en absència del titular. 
 
8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora 
 
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària 
i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els substitueixin. 
 
 
Article 9. Competències 
  
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents: 
  
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent 
aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost 
anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també 
aprovarà. 
b. L'aprovació de comptes anuals. 
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions. 
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses 
activitats. 
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, règim de 
prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del Consorci. 
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles. 
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests Estatuts. 
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials de la gestió de 
serveis públics de la gestió dels serveis delegats. 
j. L’aprovació de les tarifes dels serveis gestionats. 
k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment del consorci 
l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques patrimonials no tributàries i 
els preus públic. 
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m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a una quantia 
d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i el seu pla de 
finançament. 
 
9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del 
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, 
llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de l’apartat 1 d’aquest  article. 
  
 
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords. 
  
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre. 
  
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o la 
presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres. 
  
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran 
notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.  Les 
convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics. 
  
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En 
aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà d'apreciar la situació 
d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, es procedirà a 
convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior. 
  
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora 
d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió per la majoria simple 
dels vots presents. 
  
10.6.  Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del nombre legal 
de membres. 
  
10.7.  Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. 
  
10.8.  S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous 
membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la cessió de la gestió a d'altres 
entitats externes que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta. 
  
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti noves 
aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la majoria 
qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels òrgans competents dels seus membres. 
  
 
Article 11. La Comissió Executiva. 
 
11.5. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 5 i 12 
membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran determinats per 
la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
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11.6. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats de la 
Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà delegar-li part de 
les seves atribucions. 
  
11.7. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o nomenats 
per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals. 
  
11.8. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords  serà el mateix que el de la Junta 
Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les mateixes condicions que la 
Junta Rectora.  
 
 
Article 12. Comissió especial de comptes. 
  
12.3. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12 
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de conformitat 
amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora. El nombre de 
membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora. 
  
12.4. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora d'entre 
els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
 
 
Article 13. President o presidenta 
  
13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta. 
 
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus components.  
 
13.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora 
tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de nomenar-los per 
iguals períodes de temps. 
  
13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de l’administració 
ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o entitat consorciada. 
  
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o alcaldessa 
del municipi al qual hagi representat la persona que hagi ostentat la presidència o la vicepresidència 
sortint, tindrà la facultat de convocar la sessió constitutiva del consorci. 
 
  
Article 14. Funcionaris habilitats. 
  
14.1.La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones que 
ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera accidental en la 
persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria, o de manera 
interina. 
  
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions de la 
Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president o presidenta, serà 
transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin 
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pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el 
sistema de vídeo-audio-actes.  
  
14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva. 
  
 
 
Article 15. Reunions no presencials 
  
15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres dels 
òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera un 
mínim d’una tercera part dels seus membres. 
  
15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la 
reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió 
del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.  
  
15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.  
15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del 
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o qualsevol 
altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests. 
  
 
Secció 2 Funcions del president o presidenta. 
  
Article 16. Funcions del president o presidenta. 
  
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents: 
  
a. Representar institucionalment el Consorci. 
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el vot de qualitat. 
d. Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els informes que 
creguin oportuns. 
e. Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels acords de la 
Junta Rectora. 
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l’àmbit de les 
seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los. 
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que celebri, 
les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i 
administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci. 
i. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats públiques 
o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
j. L’aprovació de les operacions de crèdit. 
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i 
administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats 
reconegudes a la Junta Rectora.  
l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o de la 
presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
m. L’ordenació de pagaments del consorci 
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci 
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o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l’aprovació, si 
s’escau, per la Junta Rectora. 
p. Aprovar la liquidació del pressupost. 
q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una quantia d’1 milió 
d’euros, així com autoritzar la despesa. 
r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i funcionament de 
les diverses activitats del consorci. 
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes expressament als 
restants òrgans del Consorci. 
  
 
Secció 3 Del Vicepresident o de la vicepresidenta 
Article 17. Funcions 
  
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions en els 
casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o la presidenta 
delegui. 
 
 
Capítol 3 De la Gerència 
Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. 
  
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència podrà recaure en  una 
persona física o jurídica. 
  
18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci 
  
18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec d’alta direcció que 
mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial i que es 
regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent 
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable. 
 
 
Article 19. Funcions 
  
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
  
a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les administracions 
públiques, les institucions, les entitats i els particulars 
b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació del 
Consorci. 
c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats. 
d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la Presidència. 
e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents en aparells 
i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 10% del pressupost 
del Consorci 
f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat 
conferides per la Junta Rectora. 
g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d’obres, 
instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un milió d’euros 
(1.000,000,00 €). 
h. D’acord amb els criteris de la presidència Junta Rectora, contractar, sancionar, separar o rescindir 
les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; 
aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les 
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funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix la Junta 
Rectora. 
i. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments en el cas que 
no sigui possible exercir la presidència en funcions. 
j. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques 
adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els 
equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels serveis. 
k. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre a la 
consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves 
competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans 
plurianuals d’actuació. 
l. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci. 
m. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la 
memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost. 
n. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o el president 
o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències. 
 
 
Capítol 4. Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 
 
Article 20. Patrimoni.  
  
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 
  
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini públic que  li 
adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci que  conservaran la qualificació originària, en 
relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la millora en els temes que estableixin els 
corresponents acords. 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
  
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari  corresponent, que revisarà i aprovarà 
anualment la Junta Rectora. 
  
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes 
facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
 
 
Article 21. Recursos. 
  
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
  
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades 
b) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del 
consorci. 
c) Els rendiments dels serveis que presti 
d) Els productes del seu patrimoni 
e) Els crèdits que s’obtinguin 
f) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius 
g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis. 
  
21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes periòdiques 
o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es determini amb el 
nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat en el màxim òrgan rector. 
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21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del Consorci 
requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la reunió en què es 
tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat a 
la mateixa. 
 
 
Article 22. Pressupost. 
  
22.1.- La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses abans del 
31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. 
  
22.2.- En el pressupost seguirà la normativa reguladora de les hisendes locals amb les particularitats, 
si escau, establertes pels consorcis. 
 
 
Article 23. Comptabilitat i control econòmic. 
  
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de l’Ajuntament al qual 
resti adscrit. 
  
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom de 
l’entitat.  
  
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de l’òrgan de 
control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci.  
  
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al compte general de 
l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.  
 
 
Article 24.  
  
24.1.- La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del consorci, del que es donarà 
compte a la junta rectora en la primera sessió posterior que porti a terme. 
  
24.2.- Els comptes anuals seran sotmesos per la presidència a l’aprovació de la junta rectora amb 
l’informe de la comissió especial de comptes, tot de conformitat amb el procediment establert a la 
legislació de règim local. 
  
24.3.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes que prevegi 
en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització 
dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i 
donar suport a la formació dels professionals dels Consorci i dels ens consorciats. 
 
 
Capítol 5. Règim del personal i contractació. 
 
Article 25. Règim de personal. 
  
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no se li exigirà 
procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments consorciats.  
  
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui d’acord amb 
aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual es trobi adscrit en cada 
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moment, i la seva remuneració no podrà superar les retribucions que per a llocs de treball equivalents 
s’estipuli l’Ajuntament al qual s’adscrigui. 
 
 
Article 26. Règim de contractació. 
  
La contractació d’obres  i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre contractació del sector públic. 
 
 
Capítol 6. Separació i dissolució. 
 
Article 27. Dissolució. 
  
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 
  
a. Per acord dels membres que l’integren.  
b. Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius 
c. Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del consorci i resten 
al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o vinculades a alguna 
Administració 
d. Per esdevenir inoperant 
e. Per transformació en un altre ens. 
  
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
  
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus òrgans 
competents. 
 
 
Article 28. Liquidació dels béns. 
  
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.  
  
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que pertanyen 
al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les Administracions consorciades. 
  
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les aportacions al fons 
patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació únicament a favor de les entitats 
consorciades que hagin realitzat aportacions al mateix.  
  
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per aquest concepte a 
favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al mateix, la quota de liquidació es 
calcularà en proporció a les quotes de finançament de l’activitat aportades anualment per cada entitat 
des de la seva incorporació al Consorci.  
  
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del Consorci la 
cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci.  
 
 
Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
  
29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol moment 
mitjançant un escrit dirigit als eu president.  
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29.2.- Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per qualsevol 
de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local.  
29.3.- En el supòsit de que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la manera 
estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts.  
  
 
Disposicions addicionals. 
  
Primera. Quòrums 
  
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de la meitat de la unitat 
superior. 
  
Segona. Modificació d’Estatuts 
  
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent: 
  
a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora. 
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres. 
c) Informació pública pel termini de trenta dies 
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa Junta Rectora. 
  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat (27). 

 

 

 

 

4  - DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 206/2021 DE 

15 DE GENER, DE DESIGNAR REPRESENTANTS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A L’ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL 

TRANSPORT URBÀ 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, dóna compte del següent decret:  

 

“Per Decret 5442/2019 de 5 de juliol, es va designar dos representants de l’Ajuntament de 
Mataró a l’Associació Municipal del Transport Urbà.  
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En data 21 de desembre de 2020, s’ha rebut un certificat de l’acord pres en l’Assemblea 
General de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà de 18 de desembre 
de 2020, d’elecció dels municipis que integraran el Comité Executiu de la legislatura 2019-
2023, en la qual es va aprovar el següent acord: 
 
“ACORD D’ELECCIÓ DELS MUNICIPIS QUE INTEGRARAN EL COMITÈ EXECUTIU DE 
LA LEGISLATURA 2019-2023  
  
Atès que l’article 7 dels Estatuts de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà, aprovats per l’Assemblea General de l’AMTU en data 9 de desembre de 2014, 
estableix que el mandat del Comitè Executiu, la Presidència i les Vicepresidències és de 
quatre anys i s’hauran de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a partir de la 
constitució dels Ajuntaments. 
 
Atès que, d’acord amb els Estatuts, durant el període comprès entre la constitució dels nous 
Ajuntaments i la formació del nou mandat de l’AMTU, aquests òrgans han estat actuant en 
funcions, exercint taques, únicament, de gestió ordinària de l’associació. 
 
Atès l’article 8.4.a) dels Estatuts de l’AMTU, pel qual s’estableix que l’Assemblea General és 
l’òrgan competent per a l’elecció del president, dels vicepresidents, i de la resta de membres 
que integren el Comitè Executiu, d’entre els representants que formen part de l’Assemblea 
General, en ambdós casos. 
 
Atès que l’article 11 dels Estatuts de l’AMTU estableix que el Comitè Executiu, com a òrgan 
permanent que representa i gestiona els interessos de l’Associació, estarà format per la 
Presidència, les Vicepresidències i un nombre màxim de 20 vocals designats per 
l’Assemblea General d’entre els seus membres. 
 
Atès que, en la designació d’aquests membres, es procurarà garantir la representació 
establerta a l’apartat tercer de l’article 11 referit. 
 
Atès que els municipis que resultin designats com a vocals hauran de nomenar un 
representant titular i un de suplent d’entre qui ocupi l’alcaldia i els seus càrrecs electes. 
 
Atès la proposta realitzada de designació dels membres del Comitè Executiu pel proper 
mandat, respectant la proporcionalitat i representació contemplada als Estatuts de 
l’Associació. 
 
Així, en base a l’articulat aplicable dels Estatuts de l’AMTU i les candidatures presentades, 
s’adopta els següents, ACORDS 
 
Primer.- Cessar als membres del Comitè Executiu actuals de l’AMTU, per expiració de 
mandat, tot agraint-los la diligent i compromesa tasca realitzada. 
 
Segon.- Designar com a membres del Comitè Executiu de l’Associació de Municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà, als representants dels ens locals següents: 
 
- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament de Granollers 
- Ajuntament d’Igualada 
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- Ajuntament de Manresa 
- Ajuntament de Mataró 
- Ajuntament de Montornès del Vallès 
- Ajuntament de Parets del Vallès 
- Ajuntament de Ripollet 
- Ajuntament de Rubí 
- Ajuntament de Sabadell 
- Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
- Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
- Ajuntament de Sitges 
- Ajuntament de Teià 
- Ajuntament de Terrassa 
- Ajuntament de Vic 
- Consell Comarcal de l’Alt Penedès” 
 
 
Vist que l’Assemblea General de l’AMTU ha designat com a vocal del seu Comitè Executiu a 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
En virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 
 
Primer.-  Designar representants de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà, a les següents persones:  
 
ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ 

Nombre de representants: 2  

Titular: David Bote Paz 
Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera 
 
 
Segon.-  Notificar a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Compres i Cobntractacions  
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5  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 8530/2020 

DE 18 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DELS ÀPATS DIARIS DE 

LES PERSONES ALLOTJADES AL CENTRE D’ACOLLIDA ESPAI 

GATASSA. 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per decret d’alcaldia 8530/2020, de 18 de desembre, es va signar el Contracte 
d’emergència pel subministrament dels àpats diaris de les persones allotjades al centre 
d’acollida Espai Gatassa. 
 
2. El resolc cinquè de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 
del següent acord: 
 
“Relació de fets 

 

1. Mitjançant el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre s’ha declarat l’estat d’alarma 
per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-COV-2. 

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dictat la Resolució SLT/2620/2020, de 
25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la 
mobilitat nocturna, per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. 

3. La Cap del Servei de Benestar Social, en data 9 de desembre de 2020, emet 
informe raonat motivant que està directament vinculada amb els fets justificatius de 
l’estat d’alarma i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l’interès 
general, per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres 
mesures adoptades pel govern de la Generalitat per fer front al COVID-19. 

4. L’objecte del contracte és el subministrament dels àpats de dinar i sopar ja cuinats i 
envasats individualment per a les persones allotjades a l’Espai Gatassa, que actua 
com a centre d’acollida de persones sense sostre, per poder donar resposta a les 
restriccions de mobilitat decretades per frenar la propagació de la COVID-19. 
 
Fonament de dret 
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L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. Aquest article 
estableix que quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa 
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de 
necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional 
següent: 
 

a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de 
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei 
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar 
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits 
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit 
suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada 
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el 
que estableix la Llei general pressupostària. 

 
b) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un 
mes, comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). 

 
c) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, 
s’ha d’observar el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels 
contractes, recepció i liquidació de la prestació. 

 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l’article 
120.1 de la LCSP pel subministrament dels àpats de dinar i sopar ja cuinats i envasats 
individualment per a les persones allotjades a l’Espai Gatassa, que actua com a centre 
d’acollida de persones sense sostre, per poder donar resposta a les restriccions de 
mobilitat decretades per frenar la propagació de la COVID-19, a favor de l’empresa 
MASIA BARTRÈS CÀTERING SL, amb NIF B61355780, per import de 32.533,09€, 
sense IVA (35.786,40€ amb IVA), segons informe tècnic emès i segons fets i 
fonaments de dret. 

SEGON. L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes. 

 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, 
liquidació i pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
TERCER. Fer les següents retencions de crèdit: 

 
- RC 124291, per import de 10.118,39€€, a càrrec de la partida 

820202/231410/22799 

- RC_FUT 124293, per import de 25.668,01€, a càrrec de la partida 
820202/231410/22799 
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QUART. Designar com a responsable del contracte a la senyora Maria Gil Amaya, cap 

del Servei de Benestar Social, que és la persona assignada per executar directament 

el contracte. 

 
CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 

sessió plenària que es celebri i publicar al perfil del contractant.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PER EXERCIR UN CONTROL EFECTIU SOBRE LA QUALITAT DELS 

SERVEIS PÚBLICS CONCESSIONATS. 

 

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

proposta de resolució següent, amb la incorporació de l’ESMENA presentada pel grup 

municipal Socialista. 

 

“Molts dels serveis titularitat de l’ajuntament són gestionats de forma indirecta per part 
d’empreses externes. Els serveis prestats van des de la neteja d’edificis, equipaments i 
empreses municipals, fins al servei d’atenció domiciliària a les persones (SAD), entre molts 
d’altres. 
 
La gestió indirecta d’un servei a través d’una concessió administrativa no eximeix a 
l’administració de la responsabilitat de vetllar pel seu bon funcionament. Ans al contrari, 
l’administració està obligada a controlar-lo i fiscalitzar-lo, ja que la responsabilitat de la 
qualitat de la prestació d’aquests serveis és de l’Ajuntament. 
 
Les administracions públiques,  amb la finalitat de garantir l’interès públic objecte del 
contracte concessionat tenen atribuïdes determinades potestats i prerrogatives com són, el 
rescat de la concessió per part de l’administració, l’assumpció temporal de l’execució directa 
del servei en el cas de que el concessionari no el prestés o la potestat d’ordenar variacions 
i/o modificacions del servei que aconselli l’interès públic. 
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Així doncs, aquestes tasques de direcció, inspecció i sanció, són importantíssimes, i el seu 
exercici insuficient o incorrecte podria mantenir inadvertides males praxis o incompliments 
dels plecs, inclús amb responsabilitat administrativa si causés lesions a la pròpia 
administració o a tercers (tal com es recull en la LRBRL i TRLCSP). 
 
Donat que actualment aquesta tasca de control, seguiment i fiscalització no està planificada 
per ser exercida de forma sistematitzada, el Grup Municipal d’ERC-Mov. Esquerres, 
proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- El Govern implementarà, a l’àrea d’Administració General i Bona Governança, un 
servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis públics gestionats de forma indirecta, 
en base als indicadors corresponents, per avaluar el grau d’acompliment dels plecs de 
condicions administratius i tècnics i del contingut general de les ofertes guanyadores.  
  
SEGON.- S’articularà un sistema de control de la gestió dels serveis públics de gestió 
indirecta a través de las respectives comissions informatives. 
 
TERCER.- Els acords precedents es desenvoluparan en un període màxim de 6 mesos a 
comptar des de l’aprovació de la present proposta de resolució.” 
 

 
 

 

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

que la proposta de resolució d’ERC-MES els sembla bé en línies generals, però considera 

que es queda curta.  

Entendemos, respecto a las empresas que concesionan, que hay que revisar si están 

cumpliendo los objetivos, marcarles indicadores para su evaluación y mejora continua, etc., y 

todo ello nos parece bien, pero a nosotros nos gustaría que esta fiscalización sirviera no 

solamente para evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios concesionados, sino que se 

ampliara al resto de servicios que presta el Ayuntamiento, y que tuviéramos cada año un 

análisis que se pudiera introducir en un sistema de gestión para su mejora, obviamente 

teniendo en cuenta que hay servicios que pueden ser ineficientes pero que se tienen que 

prestar porque son necesarios para la población y el sector privado no los ofrece.  

Por lo tanto, nuestro voto será de abstención.  

 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta. Tot el que sigui fer la vida fàcil i confortable al ciutadà és 

responsabilitat de tots. 
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Aquests dies estem parlant molt de racionalització i control de les despeses. Estem d’acord 

que la pandèmia és un factor de molta importància, però estarem d’acord que el control dels 

serveis i de la seva correcta execució no funciona amb el grau d’eficiència desitjat pels 

mataronins ja des d’abans de la pandèmia.  

Avui veiem que es presenten dues propostes al ple que estan relacionades pel fet que 

parlen de serveis, externalitzats o no, que no compleixen amb els estàndards de qualitat 

desitjats. Tots els ajuntaments s’organitzen en dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia 

i les polítiques públiques per a la ciutat, i el de gestió, que s’encarrega de dur a terme 

polítiques concretes per complir amb els objectius marcats. 

Junts per Mataró creu que el veritable estalvi pressupostari i de temps està en la gestió 

municipal i l’anàlisi de la seva estructura. Per això defensem una aposta decidida i valenta 

en aquest sentit. Mataró s’ho mereix i és possible. Plantejar-nos on som i on volem anar és 

obligat per aconseguir que els ciutadans tornin a gaudir de la nostra ciutat. 

És necessari replantejar-nos la manera de fer les coses al nostre Ajuntament. A 

l’Ajuntament disposem d’un organigrama tradicional, on ubiquem departaments i persones 

en relació amb els seus comandaments i dependències. Aquest sistema mostra només la 

cadena de comandament i responsabilitat, però ens cal millorar sobre com fer la feina i el 

flux de les tasques a desenvolupar. Què hauria de ser el més important dins d’una 

administració local? El ciutadà. El problema és que no apareix mai en cap organigrama i, en 

canvi, és la raó d’existir. 

Tota millora ha de partir de la idea d’incrementar el valor afegit que donem al ciutadà. Per 

això, des de Junts apostem per un sistema de gestió integrat municipal. És raonable i 

necessari fer la gestió dels serveis públics més eficaç i eficient. 

Avui veiem que es proposen unes mesures puntuals per controlar uns serveis determinats. 

Fer auditories puntuals a tort i a dret no té sentit. Cal establir un sistema certificat de gestió 

que ens garanteixi la qualitat d’aquest servei al llarg del temps i que les coses es facin 

correctament. Existeixen certificacions i normes, com ara les ISO o les UNE, específiques 

per a l’Administració pública que ens podrien ser útils en aquest sentit.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, anuncia el seu vot favorable a la proposta en nom dels grups del Govern. Estem 

d’acord amb el grup d’ERC-MES en la necessitat de fer un pas més en la millora dels 

nostres serveis públics municipals i en la seva governança i, en aquest cas, en els serveis 

públics de gestió indirecta.  

Al ple del 2 de febrer del 2017, en el mandat anterior, vam proposar uns acords en matèria 

de contractació estratègica de l’Ajuntament de Mataró i de les entitats del sector públic 

municipal. Uns acords que es van ratificar i que van servir per implementar una bateria de 

clàusules socials, ambientals i ètiques per a la nostra contractació pública.  

Aquesta guia de clàusules ens ha fet millorar dia a dia les condicions socials, ambientals i 

ètiques dels contractes, i també ens ha servit per introduir millores en la governança dels 

serveis contractats o concessionats i en el retiment de comptes de les empreses gestores. 

L’exemple més recent el trobem en les clàusules dels plecs de licitació que estan en curs 

del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària o en el projecte de plecs del Servei del 

Mataró Bus, que també inspiraran els propers plecs del Servei d’Atenció Domiciliària i el de 

Neteja d’Edificis. 

Així mateix, cal recordar que anualment es realitzen auditories economicofinanceres als 

serveis contractats i que molts dels plecs de les licitacions de serveis preveuen l’obligació 

de fer auditories de qualitat o enquestes ciutadanes. 

D’altra banda, en el Projecte de Transformació de l’Administració i en els treballs de la 

Comissió de Racionalització, estem consolidant un sistema de gestió dels serveis i activitats 

que fins ara ha comportat l’elaboració de la cartera de serveis i l’estudi anual de costos 

directes i indirectes, i que properament ha de culminar amb l’establiment d’indicadors i eines 

d’avaluació i de seguiment, la confecció de les corresponents memòries de gestió i, 

evidentment, també ha d’incorporar el retiment de comptes i la fiscalització.  

En aquesta línia, els serveis municipals de gestió indirecta han de seguir les mateixes 

directrius. Per això, considerem oportú refermar aquest compromís de tota la corporació en 

la millora permanent dels serveis i activitats, i en la seva gestió eficient, transparent i 

pública. Ens comprometem a presentar una proposta de millora de l’acord en matèria de 

contractació estratègica de l’Ajuntament i entitats del sector públic municipal per reforçar 

aquests sistemes de control de qualitat i de fiscalització de la gestió. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que la 

idea de presentar aquesta proposta va sorgir arran de les entrevistes que han anat 

mantenint, sobretot la regidora Guanyabens i la regidora El-Farhi, amb personal del SAD i 

del propi Ajuntament. Vam tenir la sensació que la fiscalització, tot i les bones intencions, no 

era suficient. I de fet, en general, no s’acaba complint allò que marquen els plecs de 

condicions.  

Per tant, és feina nostra com a oposició, però també del Govern i de tot el consistori, garantir 

que es prestin els serveis amb qualitat. Cal sistematitzar, doncs, la fiscalització i el control de 

tots aquests contractes. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: Cap  

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

 

 

 

7  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ EN RELACIÓ A LA 

NECESSITAT QUE LA CIUTAT COMPTI AMB UNA RESIDÈNCIA 

UNIVERSITÀRIA QUE SUPOSI UNA CONFIRMACIÓ DE LES 

SINÈRGIES QUE CAL GENERAR ENTRE LA CIUTAT I EL 

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

la proposta de resolució següent 

 

“El passat mes de Novembre es va complir 10 anys del funcionament del Tecnocampus, que 
ha estat i es un actiu important per la ciutat. 
 
No cal que enumeren les virtuts del que ha estat un projecte d’èxit a la nostra ciutat. El repte 
més important que té el davant el Tecnocampus és com millorar encara més la seva relació 
amb la  ciutat. Mataró és, a dia d’avui una ciutat amb una universitat però no és ciutat 
universitària. La  necessària sinèrgia  que ha d´existir  entre  la ciutat i els seus centres 
universitaris ha de passar  des de la fase inicial de creació de recinte universitari, per a 
arribar a una última etapa marcada per la influència que pot generar la creació d´una 
residència universitària, amb una clara interrelació social amb la ciutat, i que no 
necessàriament ha d´estar ubicada l bell mig del districte universitari sinó en un àmbit de 
proximitat que permeti interactuar amb la ciutat. 
 
Òbviament alguns projectes urbanístics hi poden ajudar, però segurament, si aprenem de 
ciutats similars com la nostre, veurem que el coneixement i l’expertesa de la institució hem 
de vincular-la amb el dia a dia de la comunitat educativa. 
 
És una realitat que la nostre ciutat, al no tenir una residència d’ estudiants, competeix amb 
inferioritat de condicions amb altres ciutats “universitàries”, que si la tenen, el que ens deixa 
en una situació de desavantatge  que cal esmenar. 
 
Una residencia universitària versàtil, dinàmica i funcional  com allotjament que s’adapta a la 
vida dels estudiants del Tecnocampus però també a la mobilitat internacional que suposa la 
col·laboració interuniversitària  per satisfer les necessitats  amb la resta de centres superiors 
que col·laboren amb el Tecnocampus.  
 
A més, durant les vacances escolars , sobre tots a l’ estiu la residencia de estudiants  pot 
obrir les seves portes grups esportius, cursos d’estiu, trobades culturals  i oferir un 
allotjament econòmic i de qualitat de tal manera que sigui possible trobar no només un 
allotjament durant el curs acadèmic i temporal per mesos, sinó un allotjament diari i setmanal 
quan sigui necessari  tant per alumnes com per professors, així com allotjament per grups i 
allotjament durant els mesos d´estiu. 
 
Actualment tots aquests centres residencials universitaris es caracteritzen por acollir als seus 
hostes  durant períodes temporals largos, normalment coincidents con los cursos acadèmics. 
Juntament amb  aquest us habitual com a residencia, durant els períodes vacacionals és 
habitual que els centres obrin les seves  instal·lacions al públic en general per estàncies 
turístiques, o aprenentatge dels idiomes oficials,  o fins i tot, com  albergues de joventut o 
“youth hostels”.  
 
Aquesta  pràctica permet rentabilitzar les instal·lacions durant tot el any. Es més, certs 
centres disposen durant tot el curso acadèmic d’un sobrant de habitacions per estàncies 
curtes. 
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Estem parlant de un residència que exigeix una “ratio” aproximat de 35 m2/plaça, pensat per 
un mínim de 120 places i un màxim entre 165 i 175 places, que tant es pot construir de nou o 
mitjançant la rehabilitació d’edificis actualment existents i que es troben del tot desaprofitats 
per la ciutat i que formen part del actual catàleg del patrimoni industrial entre d’ altres. Cal 
reforçar, i en aquests temps més que mai, conceptes que pensin amb la ciutat construïda, en 
una ciutat estratègica i en una ciutat renovada. 
 
La finca o edifici a triar haurà de tenir, o fer possible, la seva qualificació com equipament, 
amb els metres quadrats edificables que una residencia d´aquesta característiques siguin 
necessaris. A més, ha de tenir una bona connexió amb Barcelona, l’ estació, els pobles del 
voltant i òbviament ha d’estar en una relativa proximitat al Tecnocampus, per fer possible els 
desplaçament dels estudiants a peu d’una manera còmoda i agradable. Tal vegada una 
residencia d’aquestes característiques de ben segur suposarà la connexió de la vida 
universitària amb els equipaments culturals de la ciutat i una nova oportunitat de reactivació 
del comerç i una oportunitat d’ atraure talent a la ciutat. 
 
Per a tot això, aquest grup municipal amb la intenció de donar sortida  a tota aquesta 
problemàtica  considera que per part d’aquest Ajuntament cal adoptar les mesures 
necessàries per a fer possible una residencia universitària  a curt termini,  adoptant les 
mesures polítiques,  urbanístiques i administratives que ho faci possible i que passem a  
detallar en la part dispositiva d´aquesta  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 
Primer.- L’Ajuntament en Ple, d’acord amb la part expositiva, acorda encarregar al Servei 
d’Urbanisme, per a que es procedeixi a identificar, en el termini de tres mesos, les finques o 
edificis de propietat municipal o d’empreses del grup, que per la seva superfície pugui 
encabir una residencia universitària de les característiques abans assenyalades, proposant 
les adaptacions urbanístiques i administratives a realitzar   per a fer-ho possible. 
 
Segon.- El Departament d´Urbanisme podrà al mateix temps, identificar quines finques de 
propietat privada podrien ser proposades amb la mateixa finalitat, sempre  que s’obtingués 
l’acord amb els seus actuals titulars. 
 
Tercer.- Escollida la finca o edifici que, després  de la seva remodelació, pogués fer possible 
la ubicació de la futura residencia universitària, procedir a la modificació urbanística  
procedent i a la vegada tramitar la redacció del plecs de condiciones per a la licitació de la 
concessió demanial  per la construcció, explotació i conservació d’una residencia de 
estudiants.” 
 

 

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

seu vot favorable a la proposta.  

Vamos a votar a favor por dos motivos esenciales: por un lado, los estudiantes, porque 

creemos que se les facilitaría muchísimo la vida. Y por el otro, porque puede ser una gran 
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oportunidad para la reactivación de la ciudad, no solo económica sino también social y 

cultural, por toda la vida que podrían aportar los jóvenes que se alojaran en dicha residencia. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta. 

De fet, hi estem tan a favor que des de l’any 2016 ho hem anat proposant, com a mínim una 

vegada a l’any, com a al·legació en els pressupostos. L’any passat, per exemple, vam 

presentar una al·legació dient que calia projectar una ubicació per a una nova residència 

d’estudiants, professorat visitant i doctorands, i que, en cas d’insuficient massa crítica, 

cooperar amb diferents clubs esportius per allotjar-hi també esportistes que vinguin a fer 

estades de preparació.  

Al 2016 la resposta va ser que sí: “Inclourem una nova acció en el PAM”. El Govern 

d’aleshores pensava que els pisos del Pla d’en Boet es podrien dedicar a residència 

d’estudiants, i van dir que ho explorarien. Això ja es va abandonar. 

La resposta del 2017 també va ser que sí, que ja hi havia un encàrrec polític per estudiar-ho i 

buscar un emplaçament.  

La del 2018 també va ser afirmativa. Se’ns va dir que ja s’estava fent, que era una acció 

inclosa en els projectes d’impuls a desenvolupar aquell any per la Fundació Tecnocampus. I 

que ja s’havien localitzat potencials inversors i emplaçaments. 

I l’any passat se’ns va dir: “És un compromís del Govern (el núm. 83) per a aquest mandat 

impulsar la construcció d’una residència universitària per oferir als nostres estudiants i 

professorat espais per a la seva estada. Som conscients que aquesta ha de ser una iniciativa 

privada que, tant des de Llicències i Urbanisme com des del Tecnocampus, sempre 

esperonem i mirem de posar-hi el màxim de facilitats”.  

Per tant, és un tema que s’arrossega des de fa molts anys. Aquesta instal·lació ajudaria a fer 

de Mataró una ciutat universitària de veritat. 

D’altra banda, vull comentar dues qüestions que són importants i que no acaben de sortir en 

aquesta declaració, tot i que segur que els seus signants hi estaran d’acord. 

En primer lloc, la desaparició del Pla d’Acció Municipal fa que, en aquest cas, ens hàgim de 

remetre a l’anterior mandat per veure si aquesta acció es porta a terme o no. Van passant 

els anys i no hi ha manera de poder avaluar quin és el grau de compliment d’aquest objectiu 

o de molts altres. 
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En segon lloc, pel que fa a la ubicació de la residència, cal que pensem en la ciutat, en el 

seu caràcter universitari i en els efectes positius col·laterals que poden tenir sobre alguna 

zona/barri en concret aquesta mena d’instal·lacions per a la seva reactivació. 

Per tot plegat, el nostre posicionament serà favorable. 

 

 

 

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

Comerç, avança que el seu vot serà desfavorable. Ho serà no perquè considerem que el 

tema no sigui prou rellevant, sinó, perquè, com vostè sap, des del Govern ja hi estem 

treballant. 

Si ens hagués presentat aquesta proposta en forma de prec o de pregunta, s’entendria. 

Però el fet de presentar-la en forma de proposta de resolució sembla que tingui una finalitat 

més aviat electoralista.  

No obstant això, com que, més enllà de les formes, el que interessa és la informació que hi 

ha al darrere, deixi’m que li expliqui en quin punt ens trobem: 

Per suposat que el Govern, i també el Tecnocampus, compartim la necessitat que vostès 

expressen. El nombre d’estudiants de fora de la ciutat, un 68%, ho avalen. Així com la 

proximitat de Barcelona, que fa pensar que, fins i tot estudiants d’altres universitats, hi 

podrien estar interessats. 

Des dels serveis d’Urbanisme i de Llicències i des del Tecnocampus, es treballa des de fa 

molts mesos per aconseguir tenir una o més residències d’estudiants. En aquest sentit, 

estem treballant en diverses direccions: atenem les iniciatives privades, algunes d’elles 

encara en marxa i altres que no han arribat a bon port i que en busquen la implementació 

en sòl privat. Per part nostra, han trobat informació urbanística sobre tots els passos a 

seguir per tramitar la residència, i també informació general de la ciutat, de la universitat, de 

l’alumnat, etc.  

Per part de Tecnocampus, s’han estudiat i redactat propostes de conveni, necessitats, 

serveis, preus, etc. També es manté un diàleg obert amb els diferents promotors que han 

fet propostes. 

Per part de Llicències i Urbanisme, tenim detectats els possibles espais, en funció també 

dels usos i de les seves ubicacions, vetllant en la mesura del possible perquè la residència 

estigui també propera al centre o entre el circuit del centre i la universitat. 
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Recentment, s’ha obert també la possibilitat de treballar a partir d’un sòl d’equipament 

públic, proposta que s’està estudiant a la cerca de diferents ocupacions. 

En aquests moments, tenim tres vies obertes amb tres operadors diferents, però, per raons 

de confidencialitat, ara mateix no podem donar-ne més detalls. 

Finalment, vull reiterar que aquest és un tema important per a nosaltres, hi estem treballant i 

ho continuarem fent fins que puguem tenir aquesta instal·lació que considerem rellevant per 

a la nostra ciutat.  

 

 

 

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

a l’acusació d’haver presentat la proposta per raons electoralistes, respon a la Sra. Moreno 

el següent:   

El tema electoralista l’he passat al prec de després, pel que fa a la Renfe, ja que vostès 

tenen tendència a utilitzar repetidament aquesta via de tren que tenim al nostre fantàstic front 

marítim per fer política amb els seus amics de Madrid, com s’ha comprovat fa poc. I lluny de 

complir-se qualsevol de les promeses reiterades, la situació és cada vegada pitjor. Per això 

hem presentat el prec.  

Respecte a la residència, totes aquestes explicacions que vostè em dona em semblen molt 

bé, però no acabo d’entendre per què em vota que no a la proposta. Si efectivament aquest 

Govern municipal hi està treballant i explorant diverses vies de realització, on és la 

discrepància amb la nostra proposta? Si al final tots anem cap allà mateix, sembla una mica 

que vostès fugen d’estudi. 

Nosaltres presentem aquesta proposta de resolució perquè el Tecnocampus ha complert 10 

anys i és un hàndicap terrible per a un centre universitari que es vol promocionar el fet que 

no tinguem una residència d’estudiants. I a més a més, ens deixa sense aquesta interrelació 

necessària que hi ha d’haver entre la universitat i la ciutat.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Ciutadans (2). 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Abstencions: Cap.    

 

 

 

 

8  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ A LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA D'ORGANITZACIÓ 

TANT EN L'ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS COM AL DEL 

SISTEMA DE GESTIÓ. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante las últimas semanas han sido numerosas las incidencias que hemos tenido que 
sufrir los ciudadanos de Mataró relacionadas con la mala gestión de nuestra policía local: 
 

- El fin de semana del pasado mes de diciembre, en concreto las noches del 13 y 14 
de diciembre, la Comisaría de la policía local de Mataró tuvo que cerrarse durante la 
noche por falta de efectivos policiales. Los incidentes ocurridos durante esas noches 
tuvieron que ser derivados a la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mataró. 
 

- Como ya tuvo oportunidad de tratar en el último Pleno este grupo Municipal, se hizo 
pública la cifra de unos 1.500 servicios que la policía tuvo que desatender como 
consecuencia de la falta de efectivos. Este hecho es aún más grave si tenemos en 
cuenta, tal y como quedó reflejado en el último pleno, que el gobierno no dispone de 
ningún dato sobre la tipología de servicios que la policía local desatendió durante el 
año 2020. 
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- Ha sido extraviada de la comisaría de la policía la documentación relativa al 
expediente de incautación de 3,2 gramos de cocaína de su depósito de pruebas. 

 
Para este Grupo Municipal, estos hechos son intolerables y exigen un análisis y evaluación 
de sus causas y la exigencia de responsabilidades a sus responsables y además, la toma de 
medidas correctoras para evitar la repetición de este tipo de incidentes. 
Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciudadanos Mataró propone al Ayuntamiento de 
Mataró a la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Que efectúe un estudio/auditoría de organización en cuanto a los recursos 
humanos. En este sentido interesa analizar, además del ambiente de trabajo, la idoneidad 
del organigrama, turnos, distribución de los tiempos, adecuación de la carga de trabajo a los 
recursos disponibles y a los recursos asignados por tarea. 
 

-  De los medios informáticos, tanto de software como hardware que permita un 
correcto desarrollo del trabajo a la plantilla a través del análisis del software actual 
del mercado.  

-  Del sistema de almacenamiento y archivo de la información y de todos aquellos 
materiales que tengan que permanecer en custodia de la policía local. 

-  De la idoneidad, actualización y seguridad de todos los recursos materiales 
(uniformes, vehículos, material propio de Seguridad...) utilizado por la policía local 
de Mataró. 

 
SEGUNDO.- Que lleve a cabo la implantación de un sistema de control, de la gestión de la 
organización, a través de la implantación de un cuadro de mando integral que permita el 
establecimiento de objetivos con una periodicidad no superior a la anual.  Y para la 
evaluación de la consecución de dichos objetivos, el establecimiento de una batería de 
indicadores que admita hacer un seguimiento de los objetivos y una revisión de la 
consecución de los mismos con una periodicidad anual mínima. Así, a modo de ejemplo 
podríamos controlar los Servicios prestados, los no prestados, la tipología de Servicios no 
prestados e identificarlos de manera clara.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta. 

Com hem dit en l’anterior proposta, tot el que sigui fer la vida fàcil i confortable als ciutadans 

és responsabilitat de tots. Des de Junts apostem per un sistema de gestió integrat municipal. 

Tot el treball que hem de fer des de tots els serveis que tenim, si el gestionem des d’un 

sistema de gestió integrat, això ens permet analitzar-los en el temps i no fer accions només 

puntualment.  

Junts per Mataró, ja en el seu programa de campanya de les eleccions municipals, quan vam 

fer la diagnosi de l’àmbit de seguretat, dèiem que la seguretat seria un dels principals reptes 
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a afrontar en la propera legislatura a Mataró. Ens mereixem una ciutat segura i cohesionada, 

on viure i conviure sense por. 

La situació de degradació en algunes zones de la ciutat és evident i cal plantejar accions a 

curt, mitjà i llarg termini per afrontar la problemàtica. També dèiem que es detectava una 

falta de complicitat entre la policia i els ciutadans, així com entre els cossos policials que 

l’Ajuntament no s’ha encarregat mai de fer funcionar efectivament. 

Tots aquests fets fan que l’Administració no tingui tota la informació de la qual podria 

disposar per prevenir i actuar en cas de problemes de convivència o actes delictius. Quan 

parlàvem de futur, ja dèiem en les propostes del programa que la nostra visió de la seguretat 

a la ciutat defuig de la utilització dels problemes existents com a arma electoral. Amb la 

seguretat, no s’hi juga.  

Volem contribuir activament en la millora dels índexs de seguretat, combatre la delinqüència i 

l’incivisme i acostar la Policia al ciutadà. Per fer-ho, imaginàvem un model de policia de 

proximitat que donés resposta als reptes de ciutat en aquest àmbit, mitjançant diverses línies 

d’actuació. Per això, per exemple, hem presentat més de 30 propostes al Pla de Seguretat 

Local. 

Davant d’aquesta realitat, la Policia Local de Mataró ha d’iniciar un procés de canvi cap a la 

implementació d’un model policial participatiu que, recollint estratègies tradicionals de la 

gestió de la seguretat, configuri nous mètodes de treball basats en la participació ciutadana i 

en la seguretat, com a element clau. 

Partint d’aquest plantejament, proposem un nou model de gestió de la seguretat pública local 

basat, precisament, en aquesta proximitat i implicació amb el ciutadà. 

Com moltes vegades ens heu sentit dir a les comissions informatives de seguretat, ens cal 

definir quin és el model policial que necessita Mataró. Hem proposat el que dèiem en 

campanya, no utilitzar els problemes existents com una arma electoral, i per això restem a 

l’espera, des de fa més d’un mes, d’establir una treva amb el Govern municipal per treballar 

conjuntament en la resolució del problema de la seguretat local. 

 

 

 

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

abstenció en aquesta proposta.  
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De vegades pensem en la Policia com si fos un ens autònom, i no ho és. La Policia és un 

servei municipal que depèn de l’Ajuntament i que, per tant, té uns responsables que són el 

Govern municipal i el Sr. Alcalde. 

Per això pensem que més que demanar nous estudis de clima laboral, que ja s’han fet, o 

l’establiment de quadres de comandament integral, que penso que no correspon a la nostra 

funció com a regidors sinó al personal propi que n’ha de gestionar el servei, el que caldria fer 

és exigir al Govern i a la cúpula policial que exerceixin les seves funcions, que proporcionin a 

la ciutadania un servei de qualitat, que aquest servei estigui alineat amb un model policial de 

proximitat —que sí que ens correspon a nosaltres definir— que faci canviar la sensació 

d’inseguretat que molts ciutadans han tingut durant aquests darrers mesos i la imatge que el 

cos ha donat darrerament a través dels mitjans de comunicació, de vegades d’àmbit 

nacional. 

Finalment, hem demanat, i ja se’ns ha dit que sí, una reunió de treball amb la nova cúpula de 

la Policia per conèixer de primera mà la seva visió de la situació actual, el seu projecte de 

futur, el seu pla d’acció per reconduir la situació i la imatge actual, com pensen resoldre la 

problemàtica del clima laboral que denuncien els sindicats, etc. 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, saluda els 

presents i les persones que estan seguint la sessió telemàticament. 

Sra. Sancho, com vostè bé sap, la proposta que ens planteja conté aspectes que se 

circumscriuen únicament a accions que aquest Govern ja ha implantat en el servei de la 

Policia Local.  

En concret, pel que fa al primer punt, hem constituït una taula de treball, integrada per la 

direcció i representants sindicals, per analitzar la introducció de mesures en l’organització i 

les condicions de treball i seguretat laboral. Hem constituït un grup de treball per 

confeccionar un reglament específic de prevenció de riscos laborals de la Policia Local. Hem 

reforçat el servei ordinari en torn de matí, tarda i nit, amb la cobertura de 16 places. Hem 

reforçat l’equip de comandament del cos amb la incorporació de dues noves places: un 

intendent i un inspector. Hem convocat la cobertura temporal de 10 places vacants en 

comissions de servei fins a la seva provisió definitiva.  

A més, estem treballant en una nova orientació del servei més proactiva i descentralitzada, 

basada en la participació de la comunitat. Aquest treball es veurà reflectit en un nou pla de 
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Policia Comunitària, en què confiem que podrem treballar plegats tots els grups del 

consistori. 

Respecte als mitjans informàtics, hem digitalitzat la tramitació administrativa del servei, 

estem renovant el software de gestió policial i estem dissenyant un pla de digitalització 

operativa de la Policia Local, amb l’objectiu de millorar-ne la capacitat operativa i donar 

resposta a les necessitats ciutadanes d’una manera més eficient. 

Pel que fa al sistema d’emmagatzematge i arxiu de la informació, les diligències penals es 

tramiten telemàticament a través del nucli d’informació policial del Departament d’Interior i, 

per tant, la seva integritat queda garantida. També estem revisant l’actual protocol d’actuació 

per garantir la correcta custòdia i dipòsit de les intervencions. 

Respecte a la idoneïtat, actualització i seguretat de recursos materials, val a dir que aquests 

estan en contínua renovació. A tall d’exemple, l’any 2020 vam substituir 15 motocicletes amb 

la incorporació de 15 d’elèctriques. Així mateix, amb la dotació d’inversions del pressupost 

2021, garantirem que puguem continuar amb la renovació del parc de vehicles i altres 

equipaments, com els vestidors, els equips de mesurament i control, les armes o les 

emissores. 

Aquestes i altres iniciatives, com l’ús de les noves tecnologies, la implementació d’una app 

de seguretat o la instal·lació de càmeres de videovigilància per a la prevenció del delicte, 

s’engloben en un procés de modernització de la Policia Local que posem en marxa per fer 

front als nous reptes i adaptar el servei a l’actual demanda ciutadana. Un servei que 

basarem en el desplegament territorial dels seus efectius, que comportarà una major 

efectivitat de la capacitat operativa i que s’adaptarà als nous temps, abordant qüestions tan 

rellevants com la introducció d’una quota de gènere, tant en torns com en unitats. 

Pel que fa al segon punt, cal recordar que fa més de 15 anys que la direcció de la Policia 

Local elabora quadres de comandament amb indicadors dels principals àmbits d’activitat 

policial. En aquest sentit, al passat ple de gener, li vaig aportar més de 20 dades relatives als 

més de 100 serveis de mitjana al dia realitzats per la Policia Local, en la prestació de més 

del 95% dels serveis, tan planificats pel propi servei com requerits per la ciutadania, o al 

gairebé 8% més de serveis realitzats l’any 2020 respecte a l’any anterior. 

Així mateix, a la darrera sessió de la comissió informativa de Seguretat, Civisme i 

Convivència, del passat 27 de gener, vaig donar compte a tots els grups municipals del punt 

relatiu als indicadors d’activitat de la Policia Local per a l’any 2020, sense que hi hagués cap 

intervenció per part del seu grup. 
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És per això que no podem votar a favor de la seva proposta, en tant que no inclou cap 

qüestió que no estiguem implantant ja en el servei de la Policia Local. I vostès en tenen ple 

coneixement, atès que han estat informats de forma continuada tant a les reunions 

periòdiques de la comissió informativa de Seguretat, creada el 2020 en consonància amb el 

model organitzatiu d’aquest Govern, basat en els àmbits considerats prioritaris i amb 

l’objectiu d’incrementar els espais de negociació, seguiment i fiscalització en matèria de 

seguretat, com en reunions puntuals amb els seus portaveus per tractar els temes que 

transcendeixen dels àmbits que són competència exclusiva de la pròpia comissió informativa 

pel fet d’estar-hi implicats altres àmbits de l’Ajuntament. 

En qualsevol cas, comparteixo amb vostè la necessitat i voluntat de continuar millorant cada 

dia la gestió i la qualitat del servei que oferim a la ciutadania. En aquest sentit, rebrem molt 

positivament qualsevol nova proposta que vagi en aquesta direcció. 

 

 

 

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

que les mesures que la Sra. Villarreal ha posat sobre la taula no funcionen. 

En diciembre ustedes cierran la comisaría (algo sin precedentes) y luego sale una noticia 

que dice que ha habido 1.500 servicios sin prestar en el año 2020. Además, en el último 

pleno, cuando yo le pregunté qué tipo de servicios no se prestaron, para saber si fueron 

urgentes o no lo fueron, si fueron graves o peligrosos, ustedes no lo sabían. Con lo cual, los 

indicadores de los que me habla no deben funcionar muy bien. Por otro lado, les desaparece 

del sistema de control tanto droga como documentación. 

Nosotros pensamos que todo esto es inaceptable y queremos que se depuren 

responsabilidades por estos hechos, y seguimos creyendo que es necesaria la mejora de la 

organización, tanto a nivel de recursos humanos, en la asignación de tareas, como en la 

vertiente de operaciones: mejora del hardware, materiales, vehículos, organización, etc. Los 

hechos demuestran que las cosas no funcionan. 

Por otro lado, nos congratulamos por las desocupaciones de edificios que se han producido 

últimamente y esperamos que sigan. Ustedes hace un tiempo no lo veían como un 

problema, y nosotros ya les estábamos reclamando que actuaran.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 4, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

 
 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

9   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A 

L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA PUIG I CADAFALCH, 

197. 

 

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

pregunta següent: 

 
En la avenida de Puig i Cadafalch nº 197, esquina con la Plaza Tomàs Ribas i Julià, desde 
hace años, el paisaje urbanístico está adornado por una gran estructura de una edificación 
en construcción: 
 

- ¿Se ha interesado el gobierno de esta ciudad en la situación de esta edificación? 

- ¿Qué gestiones han realizado? 

- ¿Se ha planteado el gobierno de esta ciudad la negociación con la propiedad para la 

adquisición del edificio y la construcción de vivienda social? 
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La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, confirma que el Govern 

s’ha interessat per la situació de l’edifici en qüestió diverses vegades. 

En cuanto a las gestiones, conviene informarles de que se ha realizado una primera 

valoración aproximativa del bien y que en la actualidad nos encontramos a la espera del 

resultado de estudios más detallados sobre la situación del mismo para poder determinar 

las medidas oportunas que supongan un beneficio para la ciudadanía en sus múltiples 

vertientes. 

Por otro lado, en respuesta a la tercera pregunta, además de desconocer el final del 

expediente o cómo acabará la cuestión (adquisición o no, vivienda pública, régimen o 

destino…), decirle que tenemos contacto con la propiedad sobre este asunto en concreto 

desde hace mucho más de un año, y se le ha transmitido la voluntad y las gestiones que se 

están llevando a cabo para conocer las posibilidades y poder definir los intereses.   

 

 

 

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

le consta que la Sra. Martínez Vega conoce el tema porque la asociación de vecinos de 

Cerdanyola y la PAH se han manifestado en varias ocasiones a favor de que ese edificio se 

convierta en un bloque de vivienda social. Supongo que usted también sabe que la 

necesidad de viviendas sociales en Mataró en el año 2029 será de 8.500. Y que en el Plan 

Local de Vivienda de Mataró (pág. 138), ya se reconoce que esas 8.500 viviendas son 

inalcanzables para el sistema que se plantea. 

Nosotros compartimos el diagnóstico de los vecinos y pensamos que el edificio debe 

destinarse a viviendas de uso social, a través de su compra por parte del Ayuntamiento o de 

su gestión mediante la Sareb, pero lleva el bloque una década en esa situación y ustedes 

solo llevan un año de conversaciones. Nos parece que deberían tomárselo con mayor 

seriedad. 

De todas maneras, espero que nos sigan informando de cómo avanzan las reuniones al 

respecto. 
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La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, contesta que segurament 

tothom coneix que l’Administració treballa amb el que es coneix com a preu just. No sé si lo 

que ustedes quieren decir es que no velemos por el interés público, porque al final lo acaba 

pagando toda la ciudadanía. Por lo tanto, no se puede dilapidar el dinero ni comprar a 

cualquier precio. Se tiene que actuar con responsabilidad.  

Por otro lado, somos conscientes de cuál es la situación de la vivienda en este país con el 

sistema económico que tenemos. Este objetivo será difícilmente alcanzable si no remamos 

todos en la misma dirección para garantizar este derecho de todos los ciudadanos. No 

necesitamos que nos dé lecciones sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

10  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA MESA 

DE COMERÇ DE MATARÓ. 

 

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

la pregunta següent: 

 

En la última comisión información, con relación a la promoción económica y del comercio, se 
nos informó de la reunión de la Mesa del Comercio de Barcelona, compuesta, básicamente 
por asociaciones pertenecientes al barrio del centro. 
 
En este sentido, este grupo municipal está interesado en que se le responda a las siguientes 
preguntas: 
 

- ¿Por qué la gran mayoría de asociaciones de esta Mesa, únicamente pertenecen al 
barrio del centro? 

- ¿Por qué no se ha tenido en cuenta a asociaciones del resto de barrios de la ciudad? 
- ¿Creen que es importante que haya representación del resto de barrios de la ciudad? 
- En caso que lo consideren importante, ¿qué medidas van a tomar para fomentar la 

participación en la Mesa de representación del resto de barrios de Mataró? 
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, aprofita l’ocasió per transmetre el condol, no només del Govern sinó també de tot 

el consistori, per la mort aquesta setmana d’un dels membres de la Taula, el Sr. Lluís 

Prades, que era el president de l’associació de veïns del Centre, una persona estimada i 

respectada per tothom a la nostra ciutat, per la seva lluita incansable pel benestar dels 

veïns i pel progrés de la nostra ciutat. De ben segur que el trobarem a faltar. 

Dit això, passo a respondre les preguntes donant una única resposta global: 

Aquesta Taula, reconfigurada ara just fa unes setmanes, inclou els principals agents que 

intervenen en les dinàmiques comercials i de l’hostaleria. En formen part totes les entitats 

del sector del comerç i l’hostaleria actualment constituïdes a la ciutat o que operen 

directament al nostre municipi, tant les que representen el comerç urbà com les que 

representen els mercats fixos i també el mercat dels marxants. 

La majoria d’aquestes entitats no tenen una limitació en el seu àmbit d’actuació al centre de 

Mataró, sinó que, a més a més, tenen una vocació de representativitat de tot el sector i de 

tota la ciutat. Però no només això, sinó que la Taula actualment integra també agents 

sectorials d’àmbit supralocal, com és el cas de la Cambra de Comerç de Barcelona, la 

Fagem, la Pimec, i també representants d’alguns dels sectors actius de la ciutat, com els 

allotjaments turístics o el propi Consorci del Port per la seva estreta correlació amb la 

dinàmica comercial i de l’hostaleria. Per tant, no és una Taula que estigui conformada 

només per associacions del centre de Mataró, com vostè interpreta, sinó que es tracta d’una 

Taula integradora i diversificada de la realitat comercial de l’hostaleria de tot Mataró i, fins i 

tot també, de tota la comarca. 

És cert que aquesta Taula va ser constituïda en el seu moment amb l’objectiu d’enfocar 

gran part de la seva tasca inicial en la configuració del Pla d’Impuls del Centre, per la qual 

cosa s’hi va integrar l’associació de veïns del Centre-Eixample-Havana, atès el component 

cívic i social inherent al projecte i que requeria la participació directa del col·lectiu veïnal. 

Vull remarcar-li, però, que la configuració d’aquesta Taula no condiciona la interlocució amb 

el sector comercial i l’hostaleria ni amb altres eixos territorials de la ciutat que no disposen 

de teixit associatiu sectorial. Tot al contrari, aquesta relació amb les diferents realitats 

comercials de la ciutat esdevé un element prioritari per a aquest Govern, i és per això que 
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s’han promogut diversos intents d’establir canals formals i d’interlocució amb aquest teixit: 

amb la Vocalia de Comerç, fins fa poc, existent a l’associació de veïns de Cerdanyola, a tall 

d’exemple. 

És per aquest motiu que la pròpia Taula Transversal del Comerç i l’Hostaleria preveu en 

aquesta nova configuració la possibilitat de participació puntual, a manca d’una existència 

d’una associació sectorial formalment constituïda, de persones que es puguin esdevenir 

representatives d’aquest sector de qualsevol eix de la ciutat per tractar temes concrets que 

puguin ser d’interès. Complementàriament a la Taula, continuarem cercant i fomentant 

qualsevol línia de col·laboració amb el sector dels diferents eixos comercials de la ciutat, 

com hem fet fins ara. 

 

 

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

que, a partir de les respostes de la Sra. Moreno, es pot concloure que el Govern no ha 

adoptat mesures concretes al respecte. 

El otro día comentó (y nos dijo que nos enviaría todo el listado) que formaban parte de la 

misma la asociación de vecinos del Centro, la asociación de comerciantes de la Plaça Gran, 

de la Plaça de Cuba, el NEM, etc. Todo el tejido asociativo era del centro. 

Nuestro grupo municipal considera que es importante, y se deberían tomar medidas 

concretas en ese sentido, que se vayan incorporando nuevas asociaciones del resto de 

barrios de la ciudad. 

Por otro lado, volviendo a la anterior propuesta sobre la residencia de estudiantes, he creído 

entender que el Sr. Teixidó estaba pensando en posicionar la residencia en algún lugar de 

la ciudad que estuviera poco reactivado, pero me da la sensación que para usted reactivar 

la ciudad significa impulsar el centro, porque ha dicho que su idea es situarla entre el 

Tecnocampus y el centro. Para usted Mataró es solo el centro de la ciudad. Me gustaría que 

saliera del centro y se fijara en los demás barrios de la ciudad. 

 

 

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

Comerç, respon a la Sra. Sancho que probablement tinguin models de ciutat diferents. 

Usted entiende el centro de un modo diferente que el resto de la ciudad. Nosotros siempre 

hemos sostenido que trabajamos para un todo, sin diferenciaciones algunas.  
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Le repito que dentro de esta Mesa se trabaja desde un punto de vista sectorial, y las 

asociaciones que forman parte de la misma dan cobertura al total del comercio y la 

hostelería de toda la ciudad, sin distinguir barrios. 

 

 

 

 

11  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

VISITA DE PABLO CASADO A LA NAU GAUDÍ. 

 

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

pregunta següent: 

 

El dimecres passat els mataronins i mataronines rebíem amb sorpresa la notícia que Pablo 
Casado, president del Partit Popular Espanyol, juntament amb el candidat popular a la 
presidència de la Generalitat, Alejandro Fernandez, havien fet una visita a la Nau Gaudí per 
poder veure la nova exposició de la Col·lecció Bassat que s’inaugurava precisament 
l’endemà. 
 
Com és ben sabut, la Nau Gaudí, és un dels equipaments culturals municipals de la ciutat i 
cedeix el seu espai al Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per tal d’acollir-hi les 
diferents exposicions de la Col·lecció Bassat. 
 
Per tant, doncs, en tant que equipament cultural municipal, pot ser demanat per una entitat 
(o en aquest cas partit polític) fent els tràmits habituals. 
 
Durant la visita, els va acompanyar Lluís Bassat, vicepresident del Consorci Mataró Art 
Contemporani que a més és el propietari de les peces de l’exposició. 
 
La visita no es va publicitar ni es va fer cap convocatòria per la premsa i només hi van 
assistir els mitjans propis del partit que posteriorment van fer difusió d’imatges de la Nau 
Gaudí i de la Col·lecció Bassat amb diversos continguts de caire clarament electoralista. 
 
 
Davant l’exposat, des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres 
preguntem: 
 
-Quines gestions va fer el Partit Popular i amb quins criteris el govern va permetre aquesta 
visita? 
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-Per què no es va exigir als responsables del Partit Popular que no fessin difusió de la visita 
abans que s’obrís al públic en general? 
 
-Quina explicació hi ha perquè les imatges de la Nau Gaudí amb la Col·lecció Bassat i del 
mateix vicepresident del Consorci, apareguin en vídeos electorals del Partit Popular, a mode 
de publireportatge? 
 

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

Comerç, explica que el Sr. Pablo Casado va visitar la Nau Gaudí el passat 26 de gener 

després d’haver sol·licitat al vicepresident del Consorci, el Sr. Lluís Bassat, poder fer una 

visita per conèixer tant la Nau com la col·lecció d’art contemporani que acull. 

Tots nosaltres volem que la Nau Gaudí sigui coneguda arreu, que el quilòmetre 0 de l’obra 

gaudiniana tingui el coneixement que es mereix i que ens ajudi a posar Mataró en el mapa, 

a través de la difusió d’aquest patrimoni cultural que tenim la sort de tenir i del qual tots els 

mataronins ens sentim molt orgullosos. 

Vostè ens ha acompanyat sovint en aquest discurs sobre la importància de promoure el 

nostre patrimoni com a eix de desenvolupament social i econòmic. Aquest és, doncs, el 

propòsit de les visites que organitzem habitualment i que també exerceix el prestigiós 

publicista Lluís Bassat de manera personal. Recordem que no només és vicepresident del 

Consorci, sinó també propietari de la valuosa col·lecció d’art contemporani que des de fa 10 

anys mostrem a la Nau. 

La Nau Gaudí és patrimoni de tots els mataronins i ens agradaria que, com la majoria de 

monuments universals, fos patrimoni de tots. No és ni del Govern ni de cap partit polític. Així 

és com es fan grans les coses, deixant que tothom en gaudeixi i la puguem convertir en un 

símbol. 

La projecció del nostre patrimoni passat industrial, vinculat al nostre cooperativisme, que tan 

bé ha simbolitzat la Nau Gaudí, ens ha de continuar fent-nos coneguts, fent que siguem una 

referència. Li recordo que ens hem de comprometre a treballar junts per la reconstrucció 

social i econòmica de Mataró, cosa que estratègicament passa per la cultura i l’art com a 

palanca de canvi per a la dinamització. 

Aquesta mirada i la gestió generosa del nostre patrimoni, que es pot visitar gratuïtament 

gràcies a la solidaritat de tots nosaltres, no hauria d’entendre ni de colors polítics ni de 

censures. I li parlo de censures perquè vostè pregunta que amb quins criteris el Govern va 
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permetre fer la visita del Sr. Casado, i utilitza perversament la paraula “permetre”. Vol dir 

que vostès l’haurien censurada, aquesta visita?  

Recordin que el Sr. Casado té un càrrec institucional, és diputat al Congrés i representa el 

segon grup més nombrós en nombre de diputats en aquesta institució de l’Estat. Per tant, 

és un càrrec electe que representa ciutadans i ciutadanes, ens agradi o no el que pensi o 

digui. 

Vostè mateix forma part d’un partit polític i ha utilitzat aquests arguments i ha demanat 

sovint el reconeixement de càrrecs institucionals. Recordi quan la segona autoritat de 

Catalunya, el president del Parlament, o un altre diputat al Congrés de la seva formació, 

s’han interessat per venir a gaudir d’algun actiu de promoció de ciutat, com ara Les Santes, 

per exemple, una festa que també ens situa en el mapa. Em sembla que aquesta ciutat els 

ha rebut amb les portes obertes. No consisteix en això la democràcia, Sr. Teixidó? 

 

 

 

 

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

que la democràcia consisteix en això. Justament per això és que faig la pregunta. 

És clar que estem d’acord a promocionar el patrimoni, i més que l’hauríem de promocionar. 

I és clar que també estem d’acord que quan ve una autoritat es pugui tenir amb ella una 

deferència i se li pugui oferir una visita a una exposició el dia abans.  

L’únic que els demanem és que vagin en compte, perquè en aquest cas el Partit Popular 

s’ha saltat la restricció dels Estatuts de la pròpia associació de no fer actes electorals en 

període electoral a la Nau Gaudí, perquè el que es va fer és un publireportatge utilitzant la 

imatge de Mataró per criticar el ministre de Sanitat i la gestió de la pandèmia durant dos 

minuts, cosa que està expressament prohibida als estatuts del Consorci del Museu d’Art 

Contemporani de Mataró.  

Tant me fa si és del Partit Popular o de qualsevol altre partit, és una persona pública que 

mereix aquesta deferència i a qui se li pot fer una visita de cortesia per veure l’exposició, 

però utilitzar això en un vídeo electoral no és el que jo entenc com a promoció de ciutat.  

I la comparació amb les autoritats d’ERC o de qualsevol altre partit que al llarg dels anys 

hagin pogut venir a Mataró a gaudir de la missa de Les Santes no té res a veure amb això.   
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, recorda al Sr. Teixidó que el Sr. Casado va venir abans que s’iniciés el procés 

electoral. Vostè censuraria la visita del Sr. Casado? 

 

 

 

 

 

 

 

12  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’OBERTURA DE LA PRESÓ I DEL CAFÈ NOU I SOBRE EL 

TANCAMENT DE L’OFICINA DE TURISME. 

 

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

pregunta següent: 

 

 
Fa algunes setmanes, alguns representants del consistori vam tenir el plaer de poder visitar 
l’edifici de l’antiga presó de Mataró i de l’antic Cafè nou, recentment restaurats. 
 
L’edifici de la presó, obra de l’arquitecte Elies Rogent, l’any 1896, és un equipament 
municipal cultural qualificat com a BCIN (bé cultural d’interès nacional). 
 
El Cafè nou és un edifici de l’any 1935, propietat història de la Unió de Cooperadors que està 
qualificat com a BCIL (bé cultural d’interès local) i després de la seva rehabilitació comptarà 
amb un bar, una sala d’actes multidisciplinar i l’oficina de turisme de la ciutat. 
 
En la legislatura passada es va acordar que un cop rehabilitat, l’edifici de la presó, acolliria la 
seu del MAC (Mataró Art Contemporani) perquè hi pogués desenvolupar la seva activitat.  
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Així doncs, finalitzades les obres de rehabilitació, la ciutadania té dues possibilitats de gaudir 
de l’edifici històric: per una banda fer-hi una magnífica visita del que havia estat l’antiga 
presó i per l’altra, gaudir de les exposicions o diferents activitats del MAC. 
 
Paradoxalment però, i justament coincidint amb una època de confinament municipal que 
mereixeria potenciar els béns locals, l’edifici continua tancat. 
 
El mateix passa amb el Cafè nou. L’edifici també està tancat mentre s’estan ultimant tots els 
processos públics per a les dotacions tècniques i per a l’explotació del bar. 
 
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres preguntem: 
 
-Per què el govern ha decidit no posar a disposició de la ciutadania l’edifici de l’antiga Presó 
per tal de poder ser visitat i perquè s’hi puguin desenvolupar les activitats del MAC? 
 
-Quina previsió hi ha per la posada en funcionament del Cafè nou? 
 
Aprofitant que al Cafè nou hi haurà la nova oficina de turisme mataronina, aprofitem per 
preguntar: 
 
-Quins són els motius perquè l’oficina de turisme actual, que no només està dedicada al 
turisme sinó que fa la seva funció com a botiga d’articles de promoció de ciutat continuï 
tancada i ho hagi fet, per exemple, en períodes com el nadalenc? 
 
 

 

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

Transició Ecològica i Cultura, abans de respondre passa a fer uns aclariments. 

Al principi del ple el Sr. Teixidó deia que aquest seria un exemple de “ple pla”, terme 

encunyat per l’alcalde Baron, o regidor Baron, en el mandat passat. I jo li he de recordar que 

en el mandat passat el Sr. Baron estava fent de professor en un col·legi.   

I en segon lloc, vull comentar una qüestió d’ordre. Aquesta no és una pregunta, són dues 

preguntes. Jo estaria encantat de respondre totes les preguntes que calgui, però sí que 

demano que en la propera Junta de Portaveus debatem quantes preguntes pot fer cada 

grup municipal. Jo tinc el temps limitat per respondre i avui, malauradament, no podré 

estendre’m tant com voldria per donar resposta a les dues qüestions plantejades, diferents i 

diferenciades: d’una banda, el Cafè Nou i la Presó, i de l’altra, l’Oficina de Turisme. 

En qualsevol cas, intentaré ser ràpid i respondre-les. 

La Sra. Salicrú, quan parlava de per què el Cafè Nou i la Presó encara no estan en marxa, 

ella mateixa es responia la pregunta, i és perquè encara falten elements dintre d’aquests 

equipaments. Aquest és un tràmit que haurem d’enllestir en els propers mesos, i no 
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descartem, en cap cas, que aquests dos edificis es puguin anar utilitzant de manera molt 

concreta fins que, definitivament, puguem obrir portes i prestar tots els serveis que aquests 

dos equipaments ofereixen.  

Pel que fa a l’altra pregunta, val a dir que l’Oficina de Turisme de Mataró ha anat adaptant el 

servei durant la pandèmia en funció de les mesures de restricció a l’activitat ordinària 

establertes pel Procicat i les autoritats sanitàries, especialment les vinculades al 

confinament territorial.  

Del 30 de juny al 26 d’octubre ha estat en funcionament en el seu horari habitual. A partir, 

però, de finals d’octubre, i atesa la implementació del confinament local els caps de 

setmana, i després durant tota la setmana, vam haver de procedir al seu tancament físic. 

Remarco el concepte “físic”, perquè el servei s’ha mantingut per altres canals. 

A això cal afegir també les limitacions establertes per poder fer rutes i visites turístiques. La 

pròpia Generalitat de Catalunya va comunicar a la xarxa d’oficines de turisme local la 

recomanació d’actuar de manera responsable i la possibilitat d’adaptar o condicionar les 

obertures per l’afectació dels confinaments establerts arreu del territori. 

Tot i així, per tal de poder donar servei durant la campanya de Nadal, l’Oficina de Turisme 

va obrir tres caps de setmana de les festes de Nadal: 19-20 de desembre, 27 de desembre i 

el 2-3 de gener. 

En aquest sentit, la millor manera de respondre la seva pregunta és a partir de les dades 

objectives, que clarament justifiquen aquest tancament temporal. 

Durant el període de Nadal es van rebre un total de 79 visites i de caire local, de les quals 

només 16 eren consultes turístiques i una era de venda de marxandatge. Aquest poc volum 

palesa la poca eficiència de mantenir l’equipament obert en un context de limitacions de 

mobilitat. 

A més, l’obertura de l’Oficina fins a finals d’octubre generava distorsions amb l’activitat de 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que, com saben, funciona actualment amb cita prèvia 

obligatòria, ja que es generaven demandes d’informació i gestió de tràmits impròpies 

d’aquesta Oficina. 

D’altra banda, pel que fa a la possible demanda de productes de marxandatge, cal dir que 

no ha quedat desatesa, perquè, justament per descentralitzar-ne la venda, els productes es 

poden trobar en molts comerços de la ciutat. 

Vull remarcar que l’atenció turística es continua garantint a les persones que hi estiguin 

interessades, a través de diferents canals, principalment el web VisitMataro.cat, on surten 
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totes les opcions turístiques de la ciutat, així com el propi correu electrònic: 

turisme@ajmataro.cat, que gestiona les consultes. 

No tingui cap dubte de la voluntat d’aquest Govern de tornar a reactivar l’Oficina tan aviat 

com sigui possible, sempre que les circumstàncies ho permetin. 

 

 

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

que l’Oficina de Turisme estarà ubicada a l’edifici del Cafè Nou, és per això que havien 

formulat la segona pregunta com a afegitó a la gran qüestió que era la primera: per què 

encara no estan disponibles per rebre visites ni l’edifici de La Presó ni el Cafè Nou, que ja 

han estat rehabilitats. Però el Sr. Gomar ha defugit respondre. 

Nosaltres pensem que només cal trobar solucions, per exemple, es poden programar visites 

concertades i no cal obrir-los sempre. Però vostès amaguen aquí una nova retallada 

pressupostària en cultura (-336.000 €), i és per això que aquest any no voldran obrir 

aquests dos equipaments culturals. 

Lamentem, doncs, que encara no s’hi puguin fer visites, i més en aquest context de 

pandèmia en què no se’ns permet moure’ns, perquè l’edifici de l’antiga Presó és una 

meravella i els mataronins en podrien gaudir molt, com també lamentem que encara no s’hi 

puguin començar a desenvolupar les activitats del MAC. 

 

 

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

Transició Ecològica i Cultura, respon que ja s’han fet visites amb el Consell de Cultura i que 

estan oberts a fer-ne més. També estem parlant amb entitats perquè puguin veure el recinte 

i no ens tanquem al fet que es pugui visitar, però cal ser endreçats. De moment, aquests 

dos espais continuaran tancats per poder-los acabar.  
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13 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

ESPAIS ELECTORALS CEDITS PER L’AJUNTAMENT A LA JUNTA 

ELECTORAL. 

 

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

pregunta següent: 

 

Som en campanya electoral i la ciutadania veu parades, actes, intervencions al carrer de les 
diferents formacions polítiques. 
 
Segurament hi ha molta gent que no sap el perquè de la possibilitat de fer aquests actes en 
determinats equipaments i espais públics i no en d’altres. 
 
Tothom sap percebre, això sí, que hi ha alguns llocs on els diferents partits polítics 
s’acostumen a posar i n’hi ha d’altres que no, la qual cosa respon, és clar, als llocs més 
concorreguts de la ciutat. 
 
Quan es convoquen unes determinades eleccions, el govern de la ciutat posa a disposició de 
la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Mataró tot un seguit d’equipaments i espais per tal que la 
junta electoral sigui la que els distribueix a les diferents formacions polítiques (prèvia 
demanda d’aquests) durant els diferents dies de campanya. 
 
En aquest sentit, no preguntem pels criteris de repartiment d’aquests espais a la Junta 
Electoral de Zona, però si quins són els criteris de cessió de l’Ajuntament.  
 
Per això el grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres formulem les 
següents preguntes:  
 
Quins criteris es fan servir per determinar quins equipaments o espais a la via pública es 
posen a disposició de la junta electoral de zona? 
 
Quins canvis hi ha hagut en els últims anys i per què hi han sigut? 
 
Quin és el motiu pel qual hi ha espais a la ciutat que es poden demanar per fer-hi activitats 
fora de la campanya electoral però no durant les campanyes? 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, respecte a la primera pregunta sobre els criteris, respon que des de la Secció de 

Patrimoni de l’Ajuntament s’adreça una carta a cadascun dels serveis gestors dels 

equipaments i espais públics: Direcció d’Esports, Cultura, Ensenyament, Equipaments, Via 

Pública, Mobilitat i Fundació Tecnocampus. En aquesta carta se’ls demana que ens diguin 

quins espais ens poden oferir indicant dates, horaris i aforaments per poder realitzar-hi 

actes de campanya. 

Un cop rebem la resposta motivada dels serveis gestors, a Patrimoni en recopilem les 

dades, que s’envien a Secretaria. I Secretaria adreça les propostes dels serveis a la Junta 

Electoral. 

Respecte als canvis, he de dir que no en tenim una relació, però podem facilitar-li els llistats 

dels espais disponibles de les darreres eleccions, segons les resolucions de la Junta 

Electoral de zona, però, en qualsevol cas, cal destacar que els canvis obeeixen a les 

consideracions fetes pels diferents serveis. 

En el cas concret de les eleccions del 14 de febrer, s’han reduït força el nombre 

d’equipaments tancats per qüestions d’accessos, ventilació o aforament. Pel que fa als 

espais públics, s’han mantingut pràcticament la totalitat dels oferts en les darreres 

eleccions. 

Finalment, en resposta a l’última pregunta, he de dir que durant aquests més de cinc anys 

que porto com a responsable polític de les campanyes electorals, no he tingut cap al·legació 

o queixa per part de cap grup municipal. Fem nostre el criteri motivat que ens fan arribar els 

serveis, donem per vàlides les seves propostes i, en qualsevol cas, si hi ha cap suggeriment 

o proposta al respecte, estem oberts a parlar-ne de cara a properes campanyes electorals. 

 

 

 

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

resposta del Sr. Jerez ha estat molt tècnica i s’ha basat només en les propostes que els fan 

els serveis gestors dels equipaments.  

Si vol, jo ara li proposaré unes quantes solucions en forma de pregunta:  

Per què no hi ha espais a la zona cèntrica i a l’Eixample de la ciutat? Per què es poden fer 

parades informatives a la Riera fins al dia abans d’un inici de campanya i no es poden fer 

durant tota la campanya? Per què la Plaça de l’Ajuntament o la Plaça de Santa Anna, que 



 64 

havien sigut espais electorals, ara no ho són? Per què la Plaça de les Tereses, que ho ha 

sigut fins a la darrera campanya electoral, ara tampoc ho és?  

Vostè m’ha respost amb arguments tècnics, però no m’ha acabat de respondre el perquè 

d’aquests espais de la via pública. A nosaltres ens sembla que hi ha alguna cosa més que 

arguments tècnics i, per tant, m’agradaria que ens contestés i que es recollissin propostes o 

suggeriments de cara a les properes campanyes electorals. 

 

 

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

Mobilitat, manifesta que la resposta és tècnica i no política perquè la decisió es pren en una 

comissió on són representats tots els serveis de l’Ajuntament.  

En principi, nosaltres validem les propostes que venen dels tècnics. Si fos una qüestió 

política, el procediment correcte seria parlar-ho abans de prendre cap decisió. És més, 

nosaltres no tenim cap inconvenient a parlar-ho primer amb els partits polítics i demanar 

informes als serveis perquè els validin.  

Per tant, no tenim cap interès a decidir quins han de ser els espais. 

 

 

 

 

 

 

14 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

CONTRACTACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT. 

 

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

pregunta següent 
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El 05/12/19 la CIM de Presidència, bona governança i reptes Mataró va dictaminar 
favorablement iniciar l’expedient de contractació de les obres del subministrament i 
instal·lació de càmeres per al control d’incidències al polígon industrial Pla d’en Boet i a 
l’aparcament al Parc de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 334.869,13 €, IVA inclòs, dividit en dos lots. El termini màxim pel 
subministrament i instal·lació de cadascun dels lots era de 3 mesos. 
 
El termini de presentació d’ofertes era el 10/01/20. 
 
El 03/03/20 es va publicar l’acta de la mesa de contractació d’obertura del sobre 2 (criteris 
automàtics). 
 
Donat que es detecta que l’empresa que va presentar el millor preu als dos lots incorre en 
presumpció d’anormalitat, s’envia requeriment en data 05/03/2020 per a que justifiqui les 
seves ofertes en un termini de 3 dies, que es notifica el 05/03/20 però no contesta al 
requeriment, per la qual cosa se la declara exclosa de la licitació d’ambdós lots i es 
procedeix a la valoració de la resta de licitadors. 
 
El 14/09/20, per acord de la Junta de Govern Local es va adjudicar el contracte dels dos lots 
a l’empresa ALUVISA, després d’excloure la resta d’empreses del lot 1 i excloure’n la totalitat 
menys dues del lot 2. 
 
El 08/10/20 es va presentar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic un 
recurs especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació. Aquell mateix 
08/10/20 la Secretaria Tècnica del Tribunal va comunicar-lo a l’Ajuntament i va sol·licitar-li la 
remissió de l’expedient de contractació i de l’informe corresponent. 
 
Malgrat això, l’ajuntament de Mataró no va enviar la documentació sol·licitada pel Tribunal i 
el 19/10/2020 es va formalitzar el contracte. 
 
Posteriorment, i suposem que a nou requeriment del mateix Tribunal, el 09/11/20 la Junta de 
Govern Local va incoar expedient per a la declaració d’ofici de nul·litat de ple dret del 
contracte formalitzat en data 19/10/20, fet que no s’havia fet amb anterioritat. 
 
Per tot això, el GM d’ERC-MES formula les següents preguntes : 
 
1. Pot el govern valorar aquesta contractació? 

2. En quin estat es troba aquesta contractació? 

3. Donat que tot plegat s’ha allargat moltíssim en el temps, ens poden indicar en quin 

termini tenen previst l’acabament del subministrament i instal·lació indicats. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, aclareix per què es va arribar a adjudicar aquest contracte havent-hi un recurs. Va 

ser un problema de comunicació entre Atenció Ciutadana i Contractació, i ens en vam 

assabentar un cop ja s’havia formalitzat el contracte. Ara mateix n’estem instant la nul·litat 

perquè s’havia arribat a signar a causa d’una deficient comunicació entre departaments.  

En quin estat es troba la contractació?  

La resolució del Tribunal Català de Contractes del sector públic dona la raó a l’Ajuntament 

pel que fa a l’exclusió de l’empresa que havia recorregut, però no respecte a la possibilitat 

de la subcontractació de l’homologació de l’empresa instal·ladora de les càmeres com a 

empresa de seguretat, per la qual cosa és la decisió del Govern instar la nul·litat del 

contracte adjudicat. Entenem que s’ha d’anul·lar el contracte, però per poder declarar-ne la 

nul·litat, hem demanat el preceptiu dictamen de la comissió jurídica assessora. 

En resposta a la segona pregunta, cal dir que si el dictamen de la comissió jurídica 

assessora avala la tesi de l’Ajuntament de deixar deserta la contractació i ens permet 

declarar la nul·litat del contracte, l’haurem de tornar a licitar i, per tant, ara mateix no us 

podem avançar les dates que ens demaneu fins a conèixer la resolució del dictamen. 

Com sempre, qualsevol informació addicional que necessiti, només cal que me la demani. 

  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, es mostra sorprès 

amb la resposta perquè no ha fet esment que aquesta contractació estava subvencionada 

per la Xarxa de Governs Locals 2016/2019 de la Diputació de Barcelona en un 70%. Això 

vol dir aproximadament uns 200.000 € de subvenció.  

El termini per executar les obres va finalitzar el passat 31 de desembre del 2020, per la qual 

cosa l’Ajuntament ha perdut aquesta subvenció. Parafrasejant algun regidor d’aquest ple, 

puc dir que estic profundament indignat, i suposo que molts ciutadans també ho estaran.  

Cal recordar que la subvenció es va concedir l’any 2018 i tenien un termini per executar les 

obres de dos anys i mig. Pensem que ha estat un temps més que suficient. 

Malauradament, aquesta pregunta posa de manifest problemes que no s’acaben d’arreglar. 

Malauradament, una nova contractació mal gestionada. Recordem el nou contracte de 

recollida d’escombraries, en què, amb el termini vençut, es van canviar les condicions de 
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presentació d’ofertes per afavorir unes determinades empreses. Això pot comportar 

recursos i la llargada en la posada en marxa del contracte que tant esperem. 

Malauradament, una nova contractació que ja estava atorgada s’ha perdut.  

Aquest mes s’ha aprovat una declaració institucional demanant a la Generalitat que torni a 

activar la Llei de Barris, però recordem que en la darrera Llei de Barris l’Ajuntament va 

perdre una subvenció de 200.000 € per executar tard les obres de la Plaça Joan XXIII i la 

Ronda Cervantes. 

Finalment, m’agradaria saber, atès que la resolució del Tribunal indica que l’empresa 

Aluvisa no està homologada per instal·lar càmeres de seguretat, i aquest és el motiu per 

demanar la nul·litat del contracte, en quin estat queden les càmeres de seguretat que ha 

instal·lat l’empresa i que l’Ajuntament està fent servir? Són vàlides? 

 

 

 

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

Mobilitat, manifesta que a tots els membres del consistori, igual que al Sr. Bernabeu, els 

preocupa perdre subvencions. No sempre es poden complir els terminis que requereixen les 

subvencions. La Llei de Barris no és un bon exemple, perquè el temps que teníem era 

mínim, impossible de complir, i, a més, vam tenir un interlocutor que no va tenir l’elegància 

d’ampliar el termini sabent que unes obres d’aquella dimensió són impossibles d’executar 

d’un dia per l’altre.  

A mi el que em preocupa és l’afirmació que ha fet vostè que algú va adjudicar no sé quin 

contracte per beneficiar no sé quina empresa, perquè jo no en tinc constància, de tot això. 

No em consta que l’Ajuntament de Mataró estigui fent contractes per beneficiar certes 

empreses.  

I pel que fa al tema del manteniment, ara mateix estem treballant en altres tipus de 

contractes per dur a terme el manteniment de les càmeres en funció d’aquesta nova realitat 

que ens ha fet saber una resolució del Tribunal de Competència, que és la necessitat 

d’homologació de les empreses de seguretat. De fet, el retard en el contracte de 

manteniment dels semàfors de la ciutat en general té en part a veure amb tota aquesta 

qüestió.  
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15 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

MANTENIMENT DE LA XARXA SEMAFÒRICA. 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

El Govern Municipal, responent a una pregunta plantejada pel nostre grup al darrer octubre, 
va assumir la responsabilitat de resoldre el problema de la manca de manteniment i 
funcionament dels semàfors de la ciutat. 
 
Tal com se'ns va informar en aquell moment, ens trobem en una situació d'impàs fins que el 
govern municipal liciti i signi un nou contracte de manteniment de la xarxa semafòrica.  
 
Per tant, des de l'1 de gener del 2020 l'Ajuntament està realitzant contractes menors per 
anar reparant les incidències que van sorgint. En aquell moment se'ns va informar que amb 
es realitzaven amb tres empreses: Aluvisa, SOFTLED i 89 Plus. 
 
Segons el portal de transparència, al 2020 s'ha fet 14 contractes pel valor de 14.000 € a 
89Plus i 13 contractes pel valor de 13.041,49 € a Sofled consulting SL. 
 
Han passat els mesos i la situació actual és lluny de ser l'òptima. Han anat sorgint problemes 
a diversos punts claus en la xarxa viària, entre d'altres, a la Ronda Alfons X, a la Ronda 
Barceló o a Porta Laietania, les quals han tardat diversos dies en poder ser resoltes. 
 
No obstant això, al projecte de Pressupost Municipal del govern per aquest 2021 es 
contempla una partida de 1.020.000 € en senyalització viària i semàfors. 
 
Pels motius exposats, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres 
formulem les següents preguntes: 
 
Quin ha sigut el cost total dels contractes menors de reparació de les averies dels semàfors? 
S’han contractat a noves empreses? 
 
En quina situació es troba el manteniment de la xarxa semafòrica? 
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Quantes incidències s’han rebut pel que fa avaries als semàfors des del 2020? Quantes 
s’han reparat? En quin termini?  
 
Quan es té prevista la licitació del nou contracte de manteniment dels semàfors?  
 
Com valora el govern municipal l’estat de la xarxa semafòrica de la ciutat? 
 

 

 

 

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

Mobilitat, passa a respondre les preguntes:  

El cost total dels semàfors per aquestes reparacions d’urgència ha estat de 42.932 € a les 

empreses que vostè ha citat: 13 factures a Softled, 14 factures a 89Plus i 4 factures a 

Aerco, aproximadament 14.000 € per a cadascuna de les tres companyies. 

A més, al llarg de l’any s’han fet dos contractes d’emergència, en aquest cas amb Aluvisa, 

després del temporal Glòria, i un altre per raons de la covid-19, per imports de 93.000 i 

64.000 €, respectivament. També l’empresa Pilostop ens ha facturat 13.500 € per les 

pilones del centre i la instal·lació de controladors d’aforament en el marc del Pla d’Impuls 

del Centre (PIC). També s’ha tramitat un contracte menor per la reparació d’una d’aquestes 

pilones amb Aluvisa.  

En total, entre semàfors i aquestes pilones vinculades al control semafòric, durant el 2020 hi 

ha hagut una despesa de 228.867 €.  

Respecte a l’estat en què es troba el manteniment de la xarxa semafòrica, cal dir que 

actualment s’està tramitant un nou contracte de manteniment i, mentrestant, estem atenent 

les incidències que poden suposar un risc per a la seguretat ciutadana. 

Pel que fa al nombre d’incidències, al 2020 s’han atès i reparat 334 avaries. Tenim, i l’hi 

podem fer arribar, un document adjunt amb el detall de les intervencions que s’han dut a 

terme. El termini de reparació ha estat variable en funció del tipus d’avaria, però s’han atès 

de seguida que s’ha detectat la incidència i se n’ha pogut tramitar la sol·licitud de reparació. 

En qualsevol cas, el nombre d’avaries no es correspon amb el nombre d’incidències 

rebudes pel Servei, perquè la majoria arriben duplicades.  

Respecte a la previsió de licitació del nou contracte de manteniment dels semàfors, volem 

tenir enllestit el tràmit de licitació en les properes setmanes, ja al mes de març. 
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Sobre la valoració que en fem, el Govern, en línia amb el Pla de Mobilitat, treballa per una 

gestió integral i intel·ligent de la mobilitat. L’actual xarxa semafòrica necessita ser revisada, i 

tenint-ho en compte, els plecs que estem finalitzant comportaran millores, i la implantació de 

càmeres intel·ligents per a l’accés al centre també va en aquesta línia. 

Hem dotat la partida de manteniment dels semàfors, càmeres i senyalització amb 1.050.000 

€, més del doble que la previsió dels anteriors contractes per fer front a les necessitats 

detectades, les millores del servei i l’increment de càmeres a la ciutat. 

Estem, com tots vostès, preocupats per la situació creada al llarg del 2020 i estem treballant 

per solucionar-la. Estem convençuts que en els propers mesos, no només els semàfors, 

sinó també altres incidències que hagin tingut a veure amb la contractació pública quedaran 

resoltes de manera correcta i satisfactòria per a tothom.  

 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que, a 

partir de les respostes, es pot concloure que no hi ha hagut cap mena de manteniment de la 

xarxa semafòrica de la ciutat, més enllà de les reparacions urgents.  

Pensem que si no s’ha fet manteniment, és per això que també hi haurà un sobrecost en el 

contracte, atès que hi ha moltes actuacions que no s’hauran fet durant 13 mesos. Uns 

mesos en què la situació no ha estat l’òptima i s’ha posat en risc la seguretat tant dels 

conductors com dels vianants. Per tant, em sembla molt greu i pensem que no s’han pres 

les responsabilitats polítiques pertinents en un tema cabdal com és la seguretat dels 

ciutadans. 

D’altra banda, no entenc quina és l’afectació que hagi pogut tenir la pandèmia de covid 

respecte als semàfors, en referència amb el contracte amb Aluvisa que vostè ha esmentat. 

Malgrat això, li agraïm que s’hi hagin posat i que ens faci arribar el llistat d’actuacions.  

 

 

 

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

Mobilitat, aclareix que les actuacions dutes a terme en semàfors per raó de la covid van 

consistir a posar polsadors de colze.  
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16 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

CADENA DE CUSTÒDIA A LA POLICIA LOCAL. 

 

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

pregunta següent: 

 

Aquesta setmana s’ha conegut la desaparició d’una petita quantitat d’una substància, 
suposadament cocaína, decomisada en una operació policial del passat mes d’agost, així 
com també tota la documentació i inclús l’acta policial relativa l’intervenció.  
 
A l’espera dels resultats de la investigació oberta en el sí del cos per determinar com, quan i 
qui ha trencat la cadena de custòdia d’aquestes proves, voldríem conèixer quina és la 
sistemàtica habitual seguida en aquests casos.  
 
1. Hi ha algun precedent com aquest a la Policia Local de Mataró? 
2. Quina és la cadena de custòdia seguida per garantir que aquelles proves  recollides al lloc 
i el moment dels fets seran les mateixes en el judici ?  On es guarden les proves? Com es 
guarden? Qui hi té accés? Quines són les mesures actives i passives de seguretat? Qui n'és 
el responsable?  
 

 

 

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

les preguntes, aclareix, en primer lloc, que, tal com va explicar a la Junta de Portaveus 

celebrada a l’efecte, el que no es va localitzar es limita als 3,2 grams d’una substància 

presumptament estupefaent, sense que es pugui arribar a determinar quina era la 

substància, per manca de realització de la corresponent anàlisi, i l’acta adjunta. És a dir, en 

cap cas ha desaparegut cap més altra documentació relativa a l’actuació policial ni a 

l’expedient judicial penal instruït pel delicte de resistència i desobediència, que és el que va 

motivar la intervenció de la Policia Local, cosa que, d’altra banda, resultaria impossible 
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tenint en compte que les diligències penals es tramiten telemàticament a través del nucli 

d’informació policial del Departament d’Interior. 

Cal aclarir també que aquests fets no afecten el resultat del procediment penal, ja que, com 

he dit, aquest es va instruir únicament pel delicte de resistència i desobediència. 

Respecte a la substància intervinguda, per raó de la seva escassa quantitat, no revestiria 

rellevància penal, sinó que, en tot cas, podria ser susceptible de constituir una infracció 

administrativa de la Llei de seguretat ciutadana, en cas de confirmar-se que es tracta d’una 

substància estupefaent.  

Dit això, passo a contestar les seves preguntes: 

En primer lloc, li confirmo que efectivament no hi ha hagut cap precedent com aquest en el 

servei de la Policia Local, en tant que mai havia succeït un fet d’aquesta naturalesa.  

Respecte a la cadena de custòdia, existeix un protocol d’actuació per garantir la correcta 

custòdia de les substàncies mentre romanen en dependències policials. Concretament, 

aquest protocol preveu l’aixecament d’una acta d’intervenció de la substància, el seu 

lliurament per part dels agents actuants a la Unitat d’Atenció al Ciutadà, on es tramiten les 

diligències penals i administratives relacionades amb substàncies estupefaents, el registre 

de les diligències al nucli d’informació policial, el pesatge de la substància en farmàcia per 

bàscula de precisió, i l’enviament de la substància i l’acta d’intervenció al cos de Mossos 

d’Esquadra, atès que, en tractar-se d’una infracció de la Llei de seguretat ciutadana, la 

competència sancionadora correspon a la Generalitat. 

Per tant, tots els lliuraments, enviaments i traspassos de la substància i l’acta d’intervenció 

queden enregistrats al nucli d’informació policial, de manera que se’n pot controlar la 

traçabilitat. 

Així mateix, les intervencions i altres proves que no es dipositen permanentment a les 

dependències de la Policia Local, sinó que es custodien temporalment fins a la seva 

remissió al cos de Mossos d’Esquadra, romanen fins a aquell moment al dipòsit de la Unitat 

d’Atenció al Ciutadà, que està proveïda d’un sistema de tancament accionat per clau, al 

qual únicament tenen accés els agents de la Unitat i els comandaments que en són 

responsables.  

No obstant això, en aquest cas concret, de l’examen de les actuacions realitzades sobre la 

base del protocol establert, es conclou que la desaparició de la substància no es va produir 

al dipòsit, sinó en la cadena de custòdia prèvia al dipòsit, que no es va arribar a produir 

perquè la diligència d’aquest tràmit i dels posteriors no consta enregistrada. 
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Per tant, les diligències que s’estan duent a terme estan encaminades a determinar tant les 

circumstàncies del trencament de la cadena de custòdia com l’eventual responsabilitat dels 

agents implicats. 

En aquest sentit, val a dir que, malgrat els possibles errors o negligències que esmenarem 

depurant les responsabilitats que corresponguin, els protocols establerts són la garantia que 

els béns materials que intervé la Policia es custodiïn amb el màxim rigor possible, i és per 

això que també estem revisant, per millorar-lo tant com sigui possible, el protocol de 

custòdia de les intervencions. 

 

 

 

 

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

allò rellevant és esbrinar com es produeix el trencament d’aquesta cadena de custòdia.  

Mentre esperem el resultat de la investigació, que aquesta vegada esperem que doni algun 

resultat més tangible que altres que s’han produït fa relativament poc temps, val a dir que la 

Policia Local de Mataró acostuma a ser protagonista de notícies que a cap de nosaltres ens 

agraden. És hora de canviar aquesta tendència de negativitat per una de positivitat. És per 

això també que penso que serà interessant aquesta entrevista amb la cúpula policial i amb 

la pròpia regidoria per veure com enfoquem aquest futur. Aquest hauria de ser el punt 

d’inflexió, perquè tant la Policia com els ciutadans es mereixen una altra imatge.   

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, recorda al Sr. 

Teixidó que estan pendents de preparar la reunió i, com sempre, quan es tinguin els 

resultats de la investigació, els informaran de tot. 
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17 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ DAVANT LES AGLOMERACIONS A L’ESTACIÓ DE TREN 

DE MATARÓ. 

 

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

el  prec següent: 

 

El Durant el mes de Gener, s’han produït escenes d’aglomeracions a l’estació de tren de la 
ciutat, amb els trens de Rodalies a vessar de passatgers, quelcom que fa impossible de 
mantenir la distància de seguretat necessària per evitar contagis de Covid.  
 
Les imatges més eloqüents són del dimecres dia 20, en que mostra un comboi de la línia R1 
de Rodalies aturat a l'estació de Mataró. Anava tan ple de passatgers que els que hi 
intentaven accedir tenien problemes per entrar al vagó. Les següents imatges mostren 
l'andana de la mateixa estació del tot plena, a l'espera d'un nou tren. Segons va comunicar 
Rodalies la situació viscuda va ser "puntual", derivat d’una avaria del sistema de 
senyalització d’Adif entre Plaça de Catalunya i Arc de Triomf.  
 

Resulta que el dia 26, des de diferents mitjans es va publicar que Renfe alertava que es 
podin produir aglomeracions per la reducció d'unitats que circulen com a conseqüència de la 
vaga de zel dels maquinistes. Es podien repetir, per tant, situacions com la viscuda la 
setmana passada a la línia R1 de les Rodalies del Maresme, tot i que no es feia cap 
referència a la suposada avaria a Plaça Catalunya i que, només una setmana abans, havien 
comunicat per justificar les aglomeracions. 
 

És ja habitual la a manca de respecte de RENFE-ADiF pels seus usuaris, ja no només pels 
retards, la manca de previsió, la falta de informació, sinó que ara hi hem de sumar una 
situació com les aglomeracions, que més enllà dels problemes de seguretat i de comoditat 
que comporten per als usuaris, són un greu perill ja que els passatgers no poden complir 
amb les mínimes distàncies de seguretat de cara a evitar els contagis de Covid.  
 
Val a dir q just pocs dies abans d’aquests successos, l’Alcalde David Bote va mantenir el dia 
18 del mateix una reunió amb el secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
Pedro Saura, sobre la reforma de la zona ferroviària de la ciutat, de la qual el propi Alcalde, 
segons van publicar els mitjans, en va fer una valoració positiva.  
 
I és per aquests motius que proposem al Govern Municipal el següent Prec:  
 
1. Que aquest Govern municipal, en defensa dels usuaris de la nostra ciutat, es posicioni en 
contra d’aquesta situació a l’estació de Mataró, exigint a Renfe-Rodalies que es prenguin 
totes les mesures necessàries per evitar futures aglomeracions a l’estació. De tornar-se a 
repetir, aquestes han de ser objecte de denúncia per incompliment d’allò que disposa el RDL 
21/2020 de mesures al transport públic.  
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2. En un altre ordre de coses, i en compliment de la obligació d’aquest Ajuntament el vetllar 
per la seguretat dels mataronins i mataronines a l’Estació de Mataró, preguem que s’exigeixi, 
directament a Adif, l’execució de forma immediata de les obres per a la instal·lació de topalls 
hidràulics i de balises de control de velocitat i frenada a la via 4 (i evitar més accidents com 
els que s’han anat produint) tal com es va comprometre en Declaració Institucional aprovada 
al Ple de Juny de 2020  
 

 

 

 

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

Mobilitat, accepta el prec i informa el Sr. Canela que, arran d’aquestes incidències, el mateix 

Alcalde va contactar amb l’empresa per expressar el malestar de l’Ajuntament de Mataró per 

les molèsties i els riscos per a la salut que podien comportar aquestes aglomeracions. 

També des del Servei de Mobilitat, del qual en soc el regidor, es van fer gestions amb 

Rodalies per conèixer la situació i, en el cas que es tornin a repetir, tornarem a demanar 

explicacions i, si escau, instarem la Direcció d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat a 

prendre les mesures oportunes.  

En qualsevol cas, també els recordo la dificultat que comporta per a qualsevol servei o 

administració respondre davant d’incidències derivades de conflictes laborals o, si fos el cas, 

de l’exercici legal del dret de vaga. 

Respecte a l’exigència directament a Adif de l’execució immediata de les obres per a la 

instal·lació dels topalls hidràulics i de les balises de control de velocitat i frenada a la via 4, ja 

li dic que així ho farem, directament a l’empresa responsable i indirectament a Renfe, com a 

operador, i també al titular del servei, que des del 2010 és la Generalitat de Catalunya, 

d’acord amb el Reial decret 2034/2009 sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les 

funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents al servei de transport de 

viatgers per ferrocarril de Rodalies. 

Com vostès saben, l’Alcalde, en representació de la nostra ciutat, fa temps que manté un 

diàleg obert amb Adif per reclamar les millores que necessiten les infraestructures 

ferroviàries de Mataró, especialment la necessitat d’una nova estació i la millora dels seus 

entorns, així com el reforç de les esculleres, les obres de les quals s’estan executant 

actualment.  

D’altra banda, tal com vam explicar a la darrera comissió informativa de Qualitat Urbana, 

l’Alcalde i jo mateix, com a regidor de Mobilitat, vam mantenir una reunió amb el conseller 

Calvet i amb el secretari general d’Infraestructures i Mobilitat, el Sr. Isidre Gavín, per 
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explicar-los les nostres al·legacions al Pla Director d’Infraestructures de Mobilitat. 

Precisament, un dels acords als quals vam arribar és la convocatòria d’una reunió específica 

per fer-ne el seguiment i continuar parlant d’aquestes qüestions.  

Demà divendres tenim aquesta reunió en relació amb l’esmentat Pla amb el director general 

d’Infraestructures, amb el director de l’àrea de Mobilitat de l’ATM i amb el subdirector general 

de Planificació i Tecnologia de la Direcció General. Aprofitarem també per tractar-hi aquest 

tema. 

 

 

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

que el Sr. Jerez hagi atès el prec. 

Celebro que l’Ajuntament, i en aquest cas l’Alcalde, expressessin el seu malestar ràpidament 

per aquesta situació, que és absolutament inadmissible.  

Pel que vostè em diu, respecte a la instal·lació dels elements de seguretat a la pròpia 

estació, a nosaltres ens sembla molt bé que s’hagi parlat amb Adif, que es parli amb Renfe i 

aquí mà estesa, si cal, per parlar també amb la Generalitat que, des del 2010, efectivament 

té la cessió d’aquesta infraestructura, encara que aquesta cessió no s’entén molt bé a què 

obeeix perquè al final poca competència en té la Generalitat. 

Considero, pel que veig darrerament, que vostès tendeixen molt a parlar en el marc del Pla 

Director d’Infraestructures que ha presentat Rodalies, que ens envia a més enllà del 2025 

respecte a les inversions de la R1, però ara mateix cal insistir molt que es facin aquestes 

obres de seguretat a l’estació perquè qualsevol dia podem tornar a tenir un accident.  

 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per acabat el ple ordinari del mes de 

febrer.  

Vull agrair novament la tasca de Secretaria, l’equip de comunicació i l’equip tècnic de suport 

del ple, perquè el sistema de votacions ha funcionat molt bé. Gràcies per l’esforç realitzat 

durant aquest cap de setmana per tenir-ho tot enllestit i també dels darrers dies, fent assajos 

amb els membres del consistori, i també per tota la feina d’aquests mesos perquè poguéssim 

continuar celebrant els plens de la nostra ciutat i tirant endavant la nostra activitat al servei 

de la ciutadania.  
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Entre tots seguim treballant per modernitzar i transformar aquest Ajuntament amb l’objectiu 

de prestar un millor servei als veïns i veïnes de Mataró.  

Gràcies als regidors i regidores pel debat d’avui i bona nit a totes les persones que ens hi 

han acompanyat. 

Ens en sortirem! 

 
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:30 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  

 

 


